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 סיסנ'גב קר 0 <
₪7 

 יבשחוממ ?תיב רודיבל ץראב הליבומהו תדוחל'ה הרבחה

 [ לכ ץירהל לכות ותועצמאב ,ביירדהגמה רובע; ,שדחה /1864%8%-ה םאתמ תא אוצמל לכות סיסנ'גב קר

 ,  םייתייעבו םישדח םיקחשמ ללוכ) !ינפי וא יאפוריא ,יאקירמא ,ביירדהגמ רישכמ לכ יבג-לע ,הנידמ לכמ ,קחשמ

 [ --יצ ל - .(רכו עז/451840% 60018207 ומכ

 |[ לש םושר טנטפב םיבוגמו ןפיב םירצוימ רשא ,םיירוקמ םיינפי ביירדהגמ ירישכמ אוצמל לכות סיסנ'גב קו

 , .ביירדהגמה לש תוטלקה יגוס לכ תא ץירהל םילגוסמ הלא םירישכמ !רישכמה בגב עבטומ רשא ,הגס תרבח

 | לכמ ,סס קחשמ לכ תצרה רשפאמ רשא 625-280 ינכפהמהו שדחה םאתמה תא אוצמל לכות סיסנ'גב קר

 | ן...טיסנ'ג/ביירדהגמ רישכמ לש גוס לכל ל"נה תכרעמה לש רוביחו א180/-5864-00\60 תכרעמ לכ לע הנידמ
 !תוירשפא תויצניבמוקה לכ רוציקב

 [ שמתשמל רשפאמ רשא .ביירדהגמלו ודנטנינ-רפוסל ינכפהמ רישכמ ,םסקה ןנוכ תא אוצמל לכות סיסנ'גב קר
 . םיקחשמה תא צירהל ןתינ ,ןכמ רחאל .םילוז םיטקסידל תורקי תוטלקמ םיקחשמ לש אלמ יוביג תושעל
 .(קזניהל תולולעו תורקי רומאכ ןהש) .תוטלקב שומישב ךרוצ אלל ,םיטקסידהמ

 לז

 |  הכראה-ילבכ אוצמל לכות ןכ ומכ .תרפושמו השדח הנומת תלבקל ,ךכל תומיאתמה 2 הירו | | יזיוולטב ₪80-7ו ואדיו | תואיציל ודנטנינ-רפוסה וא ביירדהגמה רוביח תא ורשפאיש םילבכ לש בחר ןווגמ אוצמל לכ ק 3 חר | ות סיטנ'גב קר
 ] יתוכיא ינופואירטס לילצ תלבקל ואירטס תכרעמל רוניה

 שמה תא ללוכ רשאו תיאפוריאה הסריגהמ ה יאקירמא ודטנינ-רפוס אוצמל לכות טיסנ'גב קר
 ח"ש 849 - לש עצבמ ריחמב

 . ,תאז לכו .הגמ 20 חפנב 5 ד 10 ודא ודטאס םיהדמה ק | 15%ב ריהמ רשא ,לארשיב רודישה תטישל דחוימב סאתומ .

 תימאה קירפה לש תויעבה לכל תונורתל
 טיטנ'ג

 ה לכ תא לבקת סיטנ'גב קו
 ש



 רישי רוביד
 ...םיקרפומ םיקירפ ןלהא
 המכ םכל בי"ח ינא | .ייקוא

 ..ןתוא וארקתו ובש זא .תובושת

 ונצר אלש ,ונבצעתה ה'רבח המכ

 לכב םיכוזה תומש תא םסרפל

 םישדוחב | ונכרעש  םיעצבמה

 וניצרש ,הביסה .םינורחאה

 ףוס דע עיגהל ראודל רשפאל
 םיקיפסמ ועיה אל זאו ,שדוחה
 .שדחה ןותיעל תומשה תא סינכהל
 לנפל םתיאר םתאש יפכ ,לבא
 תינושאר המישר ונמסרפ ,שדוח
 םג .םירשואמ רבכ םהו םיכוז לש

 ףוס דע וניכיח דוקרבה עצבמ םע
 תא םסרפנ אבה ןוילגבו ,שדוחה
 .םיללמואה םיכוזה ינש תומש
 שמתשהל ונלחתה רבכ ,ינש רבד

 ירודמ ,לשמל .רקסה לש תואצותב
 םתס ,ירפסמ ןויצל ורבע דיפסה
 םיארוקהמ 73% :הביסה .םיזוחאב
 .דיפסב םינויצה תא תונשל ושקיב
 .רפסמ םתס םהל קיפסמ
 בורקב ואצמת םיפסונ םייוניש
 עגשנ אל .םישדחה תונויליגב
 םייוניש המכ םע לכשה תא םכל
 .תחא הכמב
 םיטוסבמ םכלוכש ,חוטבש המ
 .ולש בוציעהמו ןונגסהמ ,ןותיעהמ
 לש הינשה הנשה תא ונלחתה זא
 ?וישכע המ זא .קירפ

 ...14 קירפל ובכ םיכחמ וישכע

0 
 מ"עב ףרגוטופ :תוחול | בשחוממ יתיב רודיבל ןיזגמה - ג ק'רפ
 מ"עב םירחבומ תע יבתכ :ל"ומ
 ריש ימר :ישאר ךרוע
 ריש הובצ :הנשמ תכרוע
 ינולא רפוע :יעוצקמ ץעוי

 ,בל ךליל ,רהז תימע :םיעובק םיפתתשמ
 ןמנזור קראמ ,ףוסוליפ ןר ,בקעי ןורי
 ,82 ראטס ,יקיר ,ץנב ,ישוי :עובק םיקחשמ
 ינויו איג ,לבוי ,יתיא ,ריקי ,תרפא ,יפא ,יחצ
 ורקו'גוק ידג :סוליצ
 טיבש .ד :ינושל ךרוע
 ןור לכימ :יפרג בוציע
 דוולא הרינ :תקיפרג
 ידובע בקעי :קוויש
 ואכ :תבשחוממ הקיפרגו ודס

 א"ת ,8 רגיא אביקע :תכרעמה תבותכ
 61280 א"ת 28110 ד"ת :םיבתכמל ןעמ
 03-373635 :תועדומ תקלחמ
 03-374267/8 :םייונמ תקלחמ
 03-5373906 :סקפ
 'ינועבצא" טספוא :סופד

 03-3377056 ןופלט ,"דג" :הצפה
 ,ראוד-ימד ללוכ ח"ש גג?.- :תנשל יונמ ימד
 .מ"עמו הזירא

 תורומש תויוכזה לכ 0

 .תועדומה ןכותל תיארחא אל תכרעמה
 .דבלב םימסרפמה תוירחאב םירצומה יריחמ =

 154א 0792.9/45 - * 13 ןוילג 'ב הנש - קירפ

 םייתימא םיקירפו םייעוצקמ םינקתחש םה ונלש םיבתכה לכ
 !(.א.פ)

 ור טירסנו

 הלועפ קחשמ - לוז :רעשב

 בורקבו הגימאל .יס.יפל קילדמ

 .הגס תחפשמל םג

 רשפא ,ןכ - לארשיב 300 5. 
 ...וב קחשל וליפא ילואו תוארל

 לש העידי - רואה תוריהמב .6

 שדח רוד :שממ ןורחאה עגרה

 !בשחמ יבבש לש

 קחשמ - 2 בוחרה ימחול 8
 השוע םלועב קירפמה תוכמה

 ירישכמבו לארשיב ףסונ רוקיב

 .הגימאהו .יס.יפה

 :ונלש רעשה תבתכ - לּוז 2
 ...קינוס לש יומסה הרחתמה

 הבישח קחשמ - ףסכ ףסכ .4

 .לופונומ ןונגסב .יס.יפל

 רוטלומיס - ידנ'א .6

 רתויב קילדמה תוינוכמה

 .יס.יפל וישכע ,םתיארש

 קחשמ - קרוזל הרזחה .7
 ןפואב היחתל םקש םיהדמ

 ימ לכל הבוח !םמהמו םיהדמ

 !רוטילקת ןנוכ שיש

 ואוב - ןייו לש ומלוע .0
 םילבכב היזיוולטה תא ליצהל

 עצבמו 'תראג ,ןייו תרזעב

 !םורת-הציפה

 וגאידנס ןמרכ ןמזב הפיא .8

 -רפוסל ילנמירק טסווק ,ןכ -

 .דחוימו קתרמ קחשמ .ודנטנינ

 ךלוה דורוה רתנפה .9
 עיגמ דורוה רתנפה - דווילוהל
 אוהש ,קחשמ םע ודנטנינ רפוסל
 עונלוק יטרס לע הידוראפ םצעב

 .םימסרופמ
 ןב רוביג - סקירטסא .1
 !ודנטנינב הנש םייפלא
 הגיגח ,ןכ - 2 בוחרה ימחול .2
 4 ,ריכהל אנ :םימחולה יבבוחל

 רפוסה תסריגל םישדח םימחול

 !ודנטנינ
 | תוירי קחשמ - הרק תכתמ .3
 .ודנטנינ-רפוסל

 - ףלטעה שיא לש ויחבוט .4
 .יוב-םייגה לא רזוח ןמרדייפס

 םייגה - םיבכוכ ןיב עסמ .5
 לש שדחה רודה תא חראמ יוב

 .זיירפרטנאה לש תווצ

 ימל - תיצאנה הריטה .6

 תונמדזה שי .יס.יפהמ ריכמש

 םג הזה הלועפה קחשממ תונהל
 !ודנטנינב \

 םיפולאה תשולש תופילא .8
 ואינל ועו/= ןונגסב קחשמ -
 !ואיג

 השעמל - תנווכה לע קינוס .9
 .דופיקה קינוס לע תועידי ץבקמ

 רוטלומיס - המחלמ תנוכמ .40 =
 .(0-הגסל רידא

 עיגמ ילגומ - לגנו'גה רפס .2

 ביבח קחשמ םע ביירדהגמה לא |
 !המיהדמ תוכיאב

 קחשמ - לעופל איצומה .4
 .6-הגסל רידא תוירי

 םיעובק םירודמ
 תועידי קזבמ - תושדח .4 |

 םיקחשמה םלועמ תושיערמ

 .םיבשחמהו \

 - םירישכמ םירישכמ .6 \

 םינשיו םישדח םירישכמ תריקְס |

 .םיפיטה תנוכמ :ןשקא - =

 םיבתכמ םתס - ראוד קש .0
 .םתס ...םירויצ םגו תכרעמל
 תוצלמהו תובתכ - םיפזורש .1

 .םכלש תורצק :

 - ריעצה ןייטשקירפ .8
 תוקירפמ יכה תויעבל תובושת

 ינלטק רומוהב םולשתה .םלועב

 !ם[!ג םגו !דבלב
 הרצק הריקס - דיפס .יס.יפ .20 |
 ,.יס.יפל םינוש םיקחשמ לע =

 .שוטניקמו הגימא

 םיפיטה רודמ - ףולב .יס.יפ .2
 !םיישיאה םיבשחמל

 .יס.יפל 3 םינילבוג - רטסופ .4
 רודמ - ףולב הפיט פיט .7
 .קחשמה תונוכמל םיפיטה

 .תועדומ חול - םיצוציפ .30 =

 הסינכ ןיא .םניחב םוסרפה |

 < !םיקתעומ םיקחשמל
 םיקחשמ - דיפס ודנטנינ .6

 -רפוסהו ודנטנינה ,יוב-םייגל |

 .זירז .ודנטנינ |

 =  תורצק תוריקס - דיפס הגס .6
 5 .הגס לש םירישכמה לכל |
 . : . . םיקחשמה לכ - וטוטוא .47 |

+ 



 לושב

 :וימאותו יס יפ

 םוקיאמ |  תרבח

 .1.0.אוססמא][

 ,המיטכ ,הנכותה

 ,תירביעב םדומב דובעל תרשפאמ

 147"  :חתושל תורשפאה ללוכ

 ."אוססש

 :ללח

 וישכע העיקשמ הריס תרבח

 םיידמימ"תלת םיקחשמ | חותיפב

 | תויתימא תונומת | ובלושי םהב

 ידי-לע ומלוצ תונומתה .ללחהמ

 ללחה תונכוס) א"סאנ

 .(תיאקירמאה

 תארקל דבלב רוטילקת תסריגב

 ...האבה הנשה

 :ודנטנינ

 טיהלל ןכפה ויראמ לש תודמולה
 החלצהה תובקיעב

 ודנטנינב וטילחה
 דומילל םיקחשמ

 וליפפאו הביתכ ,תויתוא ,ןובשח
 הדמול-קחשמה ,רוכזכ .הירוטסיה
 או/\ זס 18 או1551א6 היה ןושארה
 הז קחשמ .היפרגואיגב קסע אוהו
 25 דוע םע הבחרה תטלקל הכוז רבכ
 ..םלועב תובושח םירע

 .ימלוע

 תררחסמה

 דוע איצוהל

 הרויה קראפ

 חילצמ אל םירואזונידה קראפ ,ןכ
 המ זא .םינותיעה תורתוכמ תדרל
 ?וישכע
 קראפ תרבחב ,םיתנכתמה ''דחא <

 בתכו יוגש ךיראת דילקה הרעה
 סוריו הליעפה תועטה .3 .הנש
 לע לעפי סוריוה .ינלטקו "שדח
 דע ,םייפלאה תונשמ קר םיבשחמ
 סוריוה .םלועה לכב טשפתי אוה זא

 תועצמאב םסניח תוקלוחמה
 תובקיעב | .תוישפוחה | תוירפיסה
 סוריו-יטנא תנכות האצוה יוליגה
 לפטל תעדויה ,סקר.יט ,תדחוימ
 שדחה סוריוב םגו םיבר םיסוריוב

 | סשב הנכות קושל

 - 1995 תנש ךלהמב ,

 | ואצי ולא םיקחשמ

 | תונוש רזע תונכותל שפחתמ םכחה

 | נ" ,תבשחוממה הקיפרגה קנע - דחי הרבח ,"ודנטנימ"

 08 ועמה קחשמה תונוכמ תא ,ףתושמב ,קושל אעצוה

 יי" !!!םילדדמימ תלת

 = ..השמ חתפל ותרטמו "תואיצמה טקייורפי
 % | .ידמימ-תלת תוילשא םלוע 5

 . כ יג :תיבה " ל"וחב ןבומכ הליחת

 !תאבה הנש
8 

 גמ חאממ רתוי לש תוריהמב דבעמ :הידמיטלומה ה

 ה ) ןויליממ רתויו ,הינשב םינוגילופ ףלא האממ רתוו
 !ל"וחב רלוד 250 קר ...ריחמה תא ועמשתש וכח

 עונמ היהי םירישכמל

 רצייוע ועבצ טיב- 24

 !ץצופמו םיהדמ עמיששנ

 ' סאגו-סאלב דנל-הגס
 618021118 תרבח םע ה ו ,הגס

₪ | 015 
 המיקמ

 םימיב \|
 תא ולא |
 זכרמ |
 יעושעש |

 בשחמה
 לודגה

 םלועב
 ריעב

 .תירבה-תוצראבש | ,סאגוזסאל | םירומיהה
 םוקמב .רוסקול ראפה ןולמב חתפי זכרמה
 ב קחשל םיקירפ הנומשל רשפאמה ,451 ומכ תושידח קחשמ תונוכמ הניהת
 ש 0 דאדא תסאא[ז1.4 וא !ןוסק'ג לקיימ ...לש ותייחנהו וחוריאב יביטקארטניא
 ל רט ₪360 וא .תמאב ומכ לש תורחתל םיצורימה לולסמ לע תולעל ה'רבח הנומשל
 - םאתהב םינוויכה לכל ךתוא רענמו זזש) ליעפ-המדמב ברקה סוטמ תא סיטהל
 | ...םיליגרה תונוכמה יקחשמ לכ םש ויהי ףסונב .(ךלש

 לוה יסבאב
 ד דווילוהל

 רט לותח ,יסבאב |
 ולא םימיב בככמ ,םסרופמה |

 רצח תב היזיוולט תינכותב
 תרלוצמ | תינכותה .העש |

 6 קחי רוחה" | -תוערא יבחר לכ2.:הילוהה \ - | | גחב רודישל תדעוימו ןבומכ
 ב ,ץראב וליפא התוא תוארל חילצנ ילוא .תירבה

 בהז יציב
 ה ,ודנטנינלו .יס.יפל "הרויה קראפ ו ל - ו תא הח

 צב 1 ה ו רפוסה ו תודחוימה םיציבה תא ' , ך - ש קחשמ
 ושח הע נו תא אצמיש ימ .העדוהה

 זי התוא הלגיש ם

 תיפש ,06₪א תרבח
 ירלוד 5000 יוושב יפסכ טרפ
 לגיש ימ ,קחשמב

 כ תא ןתי םיציבה

 ה לועב ןושארה יכ |
 1 ..סרפב הכ



/ 
= 

 די ו 3 ל 0 ג שנ .שי ישו . .-. וה
, 

 תצק השק בוט ?הז המ

 לבא תאזה היחה תא רידגהל

 תירבעב וא 3כ0 .הסננו ואוב

 שדח םלוע אוה .ואידירט

 .תיבל ינורטקלאה דויצר

 לש שדח ןונגס אוה 0

 | תקינורטקלאל רישכמ

 אלה דיתעב ףילחיש תירודיב

 וא ןופיטפ ,ואדיוה תא קוחר

 וא תויפוקשה ןרקמ תא ,6כ-ה

 קחשמ תא תונומתה םובלא

 ,ןכ) .היירפסה תאו היזיוולטה

 .(םכלש םירפסה לש

 ןווגמ לש שדח ןקת אוה ג:סס

 םילעופש םירישכמ לש בחרנ

 ןתינ םהיבג לעש 6 תרזעב

 ,םיטרס | ,הקיסומ | תונקל

 ,תוידפולקיצנא ,םיקחשמ

 םוליצה טרס תא חתפל םגו תודמול

 תויפוקש וא תונומתל םוקמב םכלש

 לע םתוארלו רוטילקתל תורישי

 תורבת בור י"ע ןתצנןיש.-היזיוולטה

 ,ספיליפ ומכ תועודיה הקינורטקלאה

 ...דועו ,וינס ,ינוס
 תונחל עיגהש ןושארה רישכמה
 "ה אוה ןורשה תמרבש ,"םיכובמ"

 אוהש קינוסנפ תרבח לש א.5.א.]

 ךמותש םלועב ןושארה רישכמה
 גסס-ה (5דאהאמכאהאד) |ןויפאב

 -תוצראב םויכ הלוע הז רישכמ

 ףטחנ אוהו 7004-כ תירבה
 תורמל תעגושמ הרוצב םיפדמהמ

 ואצי אל םינושארה םייעובשבש

 לע םכל ונרפיס קר םויה דע
. 

 גז בר וש

 לש המגדה רוטילקתמ ץוח | תונכות ןיידע

 ותיא אבש קחשמ רישכמה לש תויורשפאה

 . לכה תוינוכמה קחשמ אוהש (=תז5זז 8 ּהאא)

 לע הדמולו היזיוולט קחשמ לע םעפ יא יתיארש הפי

 .םירופיצ

 2 י8 ריהמש ימינפ דבעמ רישכמל

 וב םיעבצה רפסמ | .ודנטנינ-רפוסהמ

 ןלימ 167 אוה ךסמה לע תינמז

 .ודנטלנ רפוסב 64 תמועל םיעבצ

 םאר 2 םורע 4א[א לש ימינפ ןורכיז

 הברה הזש ,((ואדיול ןורכיז) םאריודנו

 ןנכ  הי"וולט קחשמ לכמ  רתוי

 תוריהמב דבוע ימינפה םירוטילקתה

 בצקל 3כ07-ה תא איבש המ הלופכ

 עדימ לש | דואמ | ריהמ האירק

 .םיטרסו תינופואירטס הקיסומ ,רוטילקתהמ

 אלש יתלוכי אל ברעב לומתא ותוא יתלביקשכ

 קחשמה תא םתיאר .המיהדמ הקיפרגה .לעפתהל

 לכ ?הליפאב דבל תא וא בשחמל יעיבשה חרואה

 השק .א.8.4.[/--ה דיל ןבל רוחש ומכ הארנ הז

 ןשקא קחשמ םכמצעל וראת לבא תוושהל ןיידע

 תלת םלוע ךרד םיסט לבא פייט-רא רפוס ומכ

 הקיסומו תיקנע תיללח םע רידא ידמימ

 תורבוחמש תוינזואהמ םיינזואל רשי תינופואירטס

 ךכ הלודג יד היזיוולט תיבב יל שי לשמל .קיטסיו'גל

 .טרסב ומכ יתשגרה שממש

 ו יש 7% ו ₪
 0-7 4 "של ל . /'

 + בי 5

 א.5.4.1-ל זא בוט ?תצק דוע
 םג בורקב תאצל םיננכותמ הזה
 אלש םיקחשמ לש שדח גוס
 ראש לע םחתפל ןתינ היה
 םיארקנ | םהו | םירישכמה
 רמולכ םייביטקארטניא םיטרס
 לבקל לוכי הפוצה ובש טרס
 ךלהמ תא תונשלו תוטלחה
 ןוקרדה תרואמב ומכ) טרסה
 (!הפי רתו* הברה לבא

.- 
-" "4 ? . 2 

- 

 רבכ םיטרס תורבח המנ
 /תונכותהו חותיפב וליחאה

 בורקב קושל ואצי םיטרס

 תאצל רומאש קלח דוע .דואמ

 איהש תא[/-ה אוה בורקל

 ינרציל תרשפאמש | הטסק

 לש תוקד 72 סוחדל הנכותה

 תינופואירטס הקיסומ םע טרס

 (עאז/ קנז, דחא רוטילקת ךותל

 היהי אל זאו אוסדנזסא צזסמס)

 8.5 4.1-ב הפ יכ ואדיוב ךרוצ

 תוטסק/ ןמכ זןיערקנ אל ,םיקסידה

 | = דועו תוכיא דבאמ אל טרסה ,ואדזו
 .תורחא תובר תוביס

 היעב היהת הנשכ דועבש יל הארנ

 קסיד רזיילה ירישכמל דואמ תיניצר

 םנאש (?הזכ דחא םעפ םתיאר)

 .ץראב םיצופנ

 תא םיאבימ אל דוע ריהבהל ידכ קר

 רישכמה תא ...לבא ,ץראל רישכמה

 ,"םיכובמ" תונחב תוארל רשפא

 .ןורשה תמרבש

 מ



 +ה :רורי)
 1 ין קזח רתוי ודבעיש ,םיבבש רוציל םיסנמ םה .םיבבשה רופיש לע םידבוע םלועה לכב םינעדמ

 ונבש לש שדח רוד רוציל וחילצה ,תיאקירמאה לב תרבחמ ,םינעדמ .םינטק ..רתוי ויהישו ךחמ

 . ןמנזור קראמ :תאמ
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 וטורפ" לע בשוי ומצע דבעמה !רואה | םיחותיפה דחא .םימייקה םיבבשה לש

 שנ ומצע דבעמה רשאכ ןוקיליס שממ ולא םימיב ךרענ םיניינעמ רתויה

 ןחוסיה דחא אוה םויברא .םויבואמ | ,לב תרבח לש תודבעמב .תירבה-תוצראב
 עפאמה דוסי והז .עבטב םירידנ רתויה

 . .רואה תא ריבגהל =
 וחמ רוציל רומא שדחה חותיפה :

 ינשב תולועפ ידראילימ עצבל לגוסמה
 .,ךכל םילגוסמ לעה יבשחמ קר ,םויכ |
 ע לעה-יבשחמ .םייתיבה םיבשחמה |
 = .םיררוקמ םירדחל םיקוקזו םילודג =
 לצי שדחה בבשה חותיפש הוקתב |!

 עב לע רבגתהל וחילצי םינעדמהשו
 צמ קירפ ,לוז ריחמו תונימא ומכ -

 ןשמ לש דיתעה רוד תא תוארל

 חומה אוה ,עדוי אל ילואש ימל ,בבשה

 םיבשחמה ,תובר םינש ינפל .בשחמה לש

 םילעופ םה םויה .תורפופש תרזעב ולעפ

 , תור'עז תודיחי ןה ולא :םיבבש תרזעב

 לכ .שארה תורעשמ תונטקה ,רתויב

 ,םיספדומ םילגעמ הליכמ וזכ הידחט

 "טוח תא ףילחהל אב ספדומה .לגעמה

 ן .םינוש םירישכמב םימייקה למשחה

 .ק"לודמו ןטק ספדומה טוחהש רחאמ

 [ אוה ,ליגר למשח טוח לכמ הברהב

 ! [ ,ךכ .תוחונ רתוי גישהל ונל רשפאמ

 .ונל שי ,תיב לש לדוגב בשחמ םוקמב

 .היזיוולט לש חונ לדוגב בשחמ
 % ג הו 2 ,לארשיב םגו ,םלועה לכב םינעדמ

, \ 

0%: . " 
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 ..1שחמה | תוריהמל דע עיגת ותוריהמש ,רמולכ םילולכישו םיחותיפ לע ץרמב .םילמע
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 אד \ז אסאדו

 ריג-םייג :רישכמה

 םייח .ק - הנשוש יעור .א.ם :קחיש

 -רפוסלו ביירדהגמל תורידא תואסריג רחאל

 קחשמה תא סילקואא ונל האיבמ ,ודנטנינ

 רחוב קירפ .דיינה ריג-םייגה לא םלוכמ אלפנה

 רצולו השש ךותמ דחא םחול רחוב ,ישוק תמר

 ירזכאה רינרוטה ףולא תויהל הרטמב ךרדל

 .םדמ בוקעהו

 קחשמה תמר ,הלועמ לילצה ,תנשוצמ הקיפרגה

 קחשמהש תורמל .ירזכא םייחה ךרואו ההובג

 קר וב ןנשיו ,ונאק ,יעיבשה םחולה תא דביא

 תא בטיה לצנמ קחשמה ,המיחל תוריז יתש

 הזה קחשמה יתנכתמ .ריג-םצגה לש ותלוכו

 תועונתה לכ תא וריאשהו ,ותוירוקמ לע ורמש

 ,תוינפוסה תודחוימה תועונתהו תוליגרה

 .ביירד-הגמה לש הזל המוד ןעוציב ןפואש

 ריג-םייגהש רתויב בוטה תוכמה קחשמ והז

 .עיצמ

 1זאצ דססא
 ביירדהגמ :רישכמה

 תובוחו - בגש בהוא .א.פ :קחיש

 .ינסיד לש רצויה תיבמ םיהדמ קחשמ והז

 םישועו קחשמב םיפתתשמ הרדסה ירוביג

 םיבלש 33 ללוכ קחשמה .קחשמב וליפא חמש

 רתוי השק לבא ינשהמ רתוי הפי דחא לכש

 קחשמה - םינושארה םיבלש 20-ב .ינשהמ

 רתוי ןיינעמל ךפוה קחשמה ןכמ רחאל .לק

 תא ומייס !ורתוות לא .רתוי השקל ןבומכו

 .00% - הקיפרג .רידא קחשמ !!קחשמה
 הבוח .קחשמה םויס איה הדיחיה הבזכאה
 .םכניבש תואקתפרהה יבבוח לכל

1. 
 ודנטנינ-רפוס :וישכמה
 לעפא תמר - ץכ ןדו ןהכה יגח :וקחיש
 הרטמב ,ןוגג דגנכ םימסקה ברח תפנומ בוש
 בהוא אל ינא ןושאר רבד .םלועה תא ליצהל
 יפמ םצעב הז הבתכה ראש הז ללגב .םיטסווק
 הנה זא .םהילע עגושמש ,ילש רבח

 :ןד לש ותומשרתה

7 
 ןודעומה תושדח

 ?תוחנה םילבקמ ךיא זא
 קירפ ןודעומ לש ןויערה ,ןיבה אל ןיידעש ימל
 רתוי םילימב .ףסכ חיוורהל טושפ אוה
 תוחפב םיקחשמ רתוי תונקל - תוטושפ
 זהז תא םישוע ךיא זא זקירפמ ?קילדמ .ףסכ
 לש תוחנהה סקנפ תא םיגיצמ ,תונחל םיעיגמ
 החנהה יתפסמ דחא תא םישלות ,ק'רפ
 םירמואו םיכייחמ .הפוקב ותוא םירסומו
 !קירפמ !החנהה תא םילבקמ דימו - "השקבב"

 ל - .י של וש"
 ג - , - ָ - א / * ב 'צ

 ו < יכל 1-4

 הזה אשונב רתויב בוטה קחשמה אוה הדלז

 תטרופמ דואמ הקיפרגה .םעפ יא יתיארש

 תבכרומ היצמינאה .לעממ טבממ תישענו

 לילצה .הפמה תא תוארל ץלמומ ,רקיעבו .הפיו

 .םישודיח וב ןיא לבא יתואיצמ דואמ

 ןונגסה יבהואלו דואמ הלק ,ליגרכ ,הטילשה

 ומכ השק קחשמה !םינשל קיפסיש ,קחשמ שי

 םע ,לבא .שולש ןב דליל שגומש וגירטב ןחוב

 ,להואה יפלו (אלש וא) הז לע ורבגתת ןמזה

 וניבת ,ילש םירוהה לש ןולסב םיקה ןדש

 !דחוימב רכממ אוהש

 ןשונ ןשי קחשמ אוה הדלז (יגח) יתעד יפל

 ימל ,אלימ .תורפושמ תואסריגב רזוחש

 אל הז לבא ,םיסאלק םיקחשמ בהואש

 .קחשמה לש תושדח תורודהמ קידצמ

 תצק ינשה ,הלועמ היה ןושארה קחשמה

 וריאשת רוציקבו .רדסב םתס ישילשהו תוחפ

 .יס.יפל םיטסווקה תא

 םיגרואה
 וימאותו .יס.יפ :רלשכמ
 ןויצל ןושאר - ןמרסו איג .א.פ :קחיש

 םיצבוקמ ויהש םימע ויח ינוימד םלועב

 לע תיארחא התיה הדליג לכ .תודליגב

 תיארחא התיה םיעורה תדליג ,לשמל .והשמ

 ןובוב תא קחשמ התא .םהישבכו םיעורה לע

 דיחי דירש אוהש ריעצה גרואה ,ינשה-טוח

 ,ןרדב אצמיש םימסק תרזעב םיגרואל

 לש ולרוג תא הנשי אוה ,שוגפיש םישנאו

 קחשמה ךא םיפי הקיפרגהו קחשמה .ומלוע

 .הריתפל ידמ לק טסווק רותב

 םיפורש
 הילצרה - םחש ינר .א.פ :קחיש
 לע תויבויח תועד ידמ רתו* ןאכ שיש יל הארנ

 םיקירפה תא ריהזהל יתטלחה זא ,םיקחשמ

 םנמא - "רגיד" :םיארונו םימויא םיקחשממ

 .."םילילצו םיעבצ" ןווגמ לעב םיהדמ קחשמ

 קחשמה - "המוסטנומ" .קוחר תויהל יוצר לבא

 לכל אצי ןבומכ רשא 7.6-ל "םוצע"ה

 בוט 6-הגס דעו יוב-םייגמ - םירישכמה

 :תוצלמה המכ הנה - תויוטשה םע קיספא

 .03-5466111 .לט
 זכרמ - טרארטיב *

 .03-5746670 .לט
 6 לצרה - סיסנ'ג *

8 / 
₪ 15 3% | 
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 - שר שר |

 - "6ססז, 0"

 ,בילרד-הגמל | ,ןוט-ינייוט"
 ,יובמייגל "2-ןמ-הגמ"
 סאד אסאפפהד

 "5 | ןמקור" | ,ריג-םייגל
 םוצעה קחשמהו ,ןוסאגמל
 תגאדג5צ | :רטסאמל
 .רידא ךא ןשי : 8

 - המיטלוא
 2 םוהתל ךרדה
 תומלועה ךובמ
 וימאותו .יס.יפ :וישכמ
 ביבא לת - בגש ריקי .א.פ :קחיש
 זאמ הינטירב לע ופלח תוולש םינש שולש
 תא ראטאווא זעונה יתדגאה רוביגה סיבה
 שיטירב דרול לע םייאש רוחשה רעשה רמוש
 יכמ לכ .תוכורא םינש שולש .ותכלממו
 תא דחאל דחא הפ וטילחה הינטירב
 דרול לש ונומראב ושגפי םה  .הינטירב
 .דוחיאה הזוח לע ומתחיו שיטירב
 לע חיגשהל ,ןומראל ארקנ ,רטאווא ,התא םג
 ...םלוא םוקמה
 ידכו ,שדחמ ררועתה רוחשה רעשה רמוש

 לכ תא םסוח אוה הינטידב דוחיא תא רוצעל
 חלודב תפיכב םתוא הסכמו ןומראה תוסינכ
 !אולכ התא .ריבע יתלבו רוחש
 רובעל ךילע .ןורחא יוכיס ךל ריאשמ רמושה

 ,הינטירב לש תומלועה הנומש ךובמ ךרד

 לכב .תרחא המישמ םלוע לכב אלמלו

 ,םירזומו םינוש םיפונ ךל וכח: םיכובמה

 תודיחו תודוכלמו ,םתומכ תשגפ ךרטש םרוצי

 .םוהתל ךרדה המיטלוא לש תרוסמב .תונוש

 תא הלועמ תיפרג הרוצב גיצמ המגדהה ןוטרס

 המרב רוביד ללוכו תושומדה תאו הלילעה

 הריהמ ,הלועמ קחשמב הקיפרגה .ההובג

 תידמימ תלת הרוצב תראתמו ,הקלחו
 תוקלקלח תורהנמ ,םיכושח םיפונ ,תמרוז

 בבותסמו קילחמ ךסמה .םיצצונ ראפ ירדחו

 עוגפל ילב םינולכה לכל תנעוצמ הרוצב

 .קחשמה תוריהמב

 לס | 0477925 .לט - הפיח ןוירקה - רוסנס -

.5 

 לט - הפיח ,40 תורדתסהה 'דש - דיתע *



 " .הארנ אוב 4 <

 זכ היה רופיסה
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עבעבמ העפותל בל יתמש םואתפו 0
 .הרזומ ת

 .ןיינעה תא רוקחל יתטלחה

 תוגה]נת וה יללכש ורב תונהותהה יל =

 תוא הבייח תיטקלג יבנה תו'ג

 זא יתווהת % :

 הייושע הרזומ ץראב יתררועתהש אוה רכוז ינאש אבה רבדה

 .םיקתממ הלוכ ||

 יגיש" אום מו

 ה 7 ה ורה 2% ><

: 

 תאצל אלא רבד יל רתונ אל .ינפל םייקנע .הלועפל קחרמב עוקת יתייה קוגמ השיט םע ,תיבהמ תומלוע השיש
0 

 ו .

 ומ

 ו ו

9% 0 

 ו-5

 כב

 ןעדוי אוה םא ילש בשחמה תא יתלאש
 ..ינא הפיא

 הפח םושב אצמנ וניאש םלועב ונחנאש הארנ .הזה 0 8 אל
 .רשפאה לככ םיבר םיצפח ףוסאל ךילע .תודוכלומו םילושכממ קונחתהלו םיבר םיביואב םחלהל ךילע דחא לכנ .תו לששג םיוחבמ השיש רובעל ךילע ,ךלש םלועל רוזחל לכותש - גמכ ןאכל תעגה התא ,לוז- .קטסקטס - שווו ..פאר ַי
 םיצפחה לכ תא תפסאש רחאל קר 4

 4 רמהוממ דחא לכ .םלוע לכ כועל לכות
 חלועל רוזחל לכוח אל , לשכית םאו ומדוקמ

 0 -ןיב ה'גנינ ראותל יואר ךומצע תא חכוה מ
 ןאש = ינא .טטוטטרהפסס פררב

 - "9 יתלב םלוענ

 תושק הָקוזינ הניפסה ,בגא ךרד
 .תוינש עבש דועב ץצופתהל תדוקוע איהו

 .יללכ תוכרעמ יוכיכ



 וישכע --
 הכוז אוה

 םג היחתל

 זראמב | ונלצא

 .יס.יפל | רבוע
 והז .ןורקיעב

 קחשמ

 ,תומרופטלפ
 .קינונס | ל*טס

 ותואב ,לבא

 ,שממ ןורקיעה

 הסנמ לוז

 והשמ | תויהל

 דחוימו ירוקמ

 .הבבוש הלילע םע

 ,יבהל םתחלצה םא

 ןימי דצמ) סקימוקה

 ...זא ...םתנבה

 יציפקו זרז

 והשכיאו הנוכנ אל
 .ץראה-רודכב שגנתמ

 רוזחל תמ לוז ,ויישכע

 .התיבה
 קחשמה לש הקיפרגה
 הב ךרדה תא תפקשמ
 .ונמלוע תא האור לוז
 ךלש הרטמה

 ,התיבה

 דומע ךותמ

 ,(םכלש

 הכרדהה תרבוחל םג ףרוצמה

 קוידב אל םאו ,קחשמה לש
 הלמנב רבודמה

 ,(רכז ןיממ לָמָו קויד רתיל)
 .תורצל עלקנה

 ,ןוציחה םלועהמ למנ אוה לוז

 .ירלשעה דמימהמ למנ"ה'גנינ

 הינפ חקול אוה ללחב ועסמב

 | איה

 לוז תא ץירהל ןבומכ
 ,טוושפ אל טלחהב הזו

 לכב אלמ קחשמה רשאכ דחוימב

1 1 

2 
 (.םבינ קה 2: רטנר

 2 33') ₪ הד ו

 םירדחו םירודזורפ ,םיסונוב :םיבוטה םירבדה

 !םיירוקמ םיביוא ןומהו םייומס םיבלש ,םיידוס

 בכרומ קחשמה |
 :תומלוע השישמ =
 ,תוריפה |,םיקתממה |

 ,םיעוצעצה ,הקיסומה |

 .םילכהו דיריה |
 תודוקנ שי תומלועב |

 .קחשמ יכשמה לש
 לספית םאש ,רמולכ |

 דימ ךישמהל לכות
 ןתוא לש םוקמהמ

 לּוז

 םידחוימ

 .- "2 ] -ן 0%
- 

 . / ₪ - יב
 ..י

1" 

| 
 תצלפמב [ ה

 ח ו

 ן

 תוחדקמ |
 םירוסמו |

 ףורגא תתל ,לשמל .תודוקנ |

 !םיקתממה םלועבש טלשל |
 קשנ-ילכב דייוצמ |

 תוצצפ ומכ

 קירבמה קשנה ,לבא .םיניגמו

 לּוזה" אוה קחשמה לש רתויב

 תא לצפמ לּוז ,ןאכ ."לופכה

 :םיינשל ומצע

 ומכ ,עצבמ הזה ליפכה .ןטק ןודש תומדבש ,ולש

 תא ליפכמ וליפא הז .לּוז לש הלועפ לכ ,יכות

 המשנהו לוז

 יריה תמצוע
 ...ולש
 רשאכ | ,וישכע

 דייוצמ לוז |

 אוה ,קשנב
 םחלהל | אצוי
 ,יל'גב ,םירובדב

 -ילכ ,םיקתממה
 ,םירזג | ,הניגנ
 ,תפפועמ הנופא

 = ,םיילמשח

 28ו םיקנט

 , [.דועו ריינ

5 
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 ל קחשמ ,רוציקבו [
 !יס.יפל ,ךירצש

 .הדש-תות לשמ' . :טיימוימוי

 100 ובצקוה בלש לכל ,בגא
 ...יפרג ןורכז

 84% - לילצ
 יפכ ףירטמ אל לבא דמחנ

 ושפא !ונממ םיפצמ ונייהש

 הזו לילצ יגוס המכ ןיב רוחבל

 ...דחוימ אל לבא דמחנ

 86% - קחשמ תמו
 ןיידע לבא ,החונ לוזב הטילשה

 לכות .ץלמומ קיטסיו'גה

 תונוש ישוק תומר ןיב רוחבל

 ןמזה לע ועיפשי קר ןה לבא

 תומכו ךתושרל דומעיש

 לכב ףוסאל ךרטצתש םיצפחה

 !בלש

 88% - םייח ךרוא
 רשפאש ,ותויב דומח קחשמ

 םעפ לכבו בושו בוש וב קחשל

 תודוקנ דוע ,ובעמ דוע תולגל

 / ;2% ...המודכו סונוב

 1 " קי יה ₪-



 א\68 10 0118 :קחשמה םש

 102 דג

 םיכוז םניא םיילכלכ הבישח יקחשמ

 אלש ימ ,תאז-לכבו הבר הדהאל

 ,פוח(0ע ומכ םיקחשמ .בל םש

 םג םה ,לופונומ םתס וא ןוקייט

 ןושלב םייסנניפ) םיילכלכ םיקחשמ

 הברהל םיכוז םג םהו ,(תיעוצקמה

 .םיקירפה להק ברקב הדהא

 ךדרשמל סנכנ התא

 בשחמב תוחפל דייוצמה

 ןנוכ ,סקפ-םדומ

 ,ינרדומה
486% 

 המו רוטילקת

 מ יהי
 גג יל מ גם |

 לבא הריוואל תוסינכמש 1[
 !הדיתפמ אלו תיתודידי הרוצב |

 79% - לילצ
 תעמשהל שמשמש ,וידו שי

 רג גבה ה כ ל
 1 יל ג - רבה 2
 יי מ ל יג
 ...והזו .המודכו

 88% - קחשמ תמר
 םלועב החונו הלק הטילש
 רו ו ו וב ב
 םייחה תא השועש ,הלועמ
 ךכ-רחאש הז .םילק שממ
 וופיס רבכ הז ,השק הדובעה
 יג

 85% - םייח ךרוא [
 !וטנ סנזיב לש הגמ 5

 86% - ללוכ ןויצ
 וגתא הבוה םע בוט קחשמ [
 םיקחשמה לכב סאמש ימ 8

 תויוצווכתה םישועש ,הלאה =
 ...תועבצאה הצקב םירירש

 מזה עיגה ,בוט
 ת הזה קחשמב ,ןנ

 ...םיירשפאה תומולחה לכב דייוצמ ךלש דרשמה

 ותוא זבזבל ....ו ףסכ חיוורהל - ךתרטמ .שארבש

 !םייחה תואנה לע
 להנמ התא ,רוציקבו
 רמולכ ,תועקשה קית
 !הסרובב רקורב
 תצק סינכהל ידכ
 חתמ תצקו בצק
 ךל ובצקוה ,קחשמל
 לכל יצחו הקד קוידב
 ,רמולכ .הדובע םוי

 תוינש 90 ךשמב
 לע טילחהל ךילע
 לע וא םתקסעה
 לש םהירוטיפ

 המ קודבל ,םידבוע

 םלועב הרוק

 טילחהלו | םיקסעה
 וליא ,עיקשהל יאדכ וינמ וליאב
 יאדכ ךל שי רבכש
 ימינפ עדימ לבקל

 תנשב וא ,הנשה
 ירוטסיהב רתויב
 ש לככ

 ע לש םתקסעה
 המישמב רוזעל

 קיפסהל ידכ ץורל ,רוכמל

 ..ףוסבלו ,ןמזב
 / .םיקחשמ לש תוינק תצק
 תנשב וא שחרתמ הזה

 ילכלכה רבשמה
 1929 -ה

 י חיוורת ךכ ,ליעי רתוי היהת

 לוכי םיצורח םידבו

 א ,לבא . 0
 םיליעי ידמ רתיי ,םיבו

 שככ
 :םייחב ףסכ תצק תושעל \

 ..תואירבל הבוט עצבה-תווא

 סיכ-ימד תצק םכל שי ,אמאו אבא יה
 = הסרובב עיקשהל ידכ ,יליבשב

 תוינמהמ

 תושעל
 ףרוטמה ןשקאה לכ
 שממ רמולכ ,2

 לודגה

 .ףסכ רתו

 טלחהב ה
 ידמ רתוי ויהת ם
 ,םירישע ידמ רתויו

 חרחרלו םכב דושחל וליחתי  הטכה סמ תונוטלש | ...זא
 | נתאש וכמאי טושפ םה
 אל דואמ םיקסע םישוע
 .םירשכ
 אוהש הזמ ץוח ,הזה קחשמה
 | םיברל תתל לוכי ,הנהמ שממ

 | לש ךרעב ןושארה רועשה תא |
 אחקל בושח המכ ולגת .ףסכ
 זדמה ירחא בוקעל ,םינותיע
 | הטובה תודונתו | ימויה
 הנוה ואצמת | םינותיעבש
 תויזחתפתה לע עדימ
 - דוציקבו .קשמבו הישעתב
 !סנזיב
 השוחת קפסל חילצמ קחשמה

 וווסח .םקיסעה םלוע לש תיתימא
 םלועל סחיתמ אוהש ,ירקיעה
 ומוהב הזה רופאהו יניצרה
 ₪ .תוינצ לש הדימב וליפאו

 החידב עומשל בוט דימת ,ןוכנ
 עשפ הז ןאכ לבא ,הבוט

 !הריוואה תא לקלקמ
 | חשמה לש תירקיעה הטילשה
 | 0 דואמ שממ ךרד תישענ

 | ?:לכבו רבכעב ךמות אוה

 | לשצמאב ךרד-ירוציק
 | לת לכה-ךסב .תדלקמה
 '" השימח ומכ והשמל
 שדוחה תא רומגל ידכ

 10 .סיכב רלוד ןוילימ
 "יזא שממ אוה ...הזמ ץוח



 0 /כ
 207 תילו

 ו ןותישב

 :דדומתהלו דדועל ואוב - החפשמה לכ | 'ה/'ד םימי 15 - 16.12.93 הכונח
 בשחמ יקחשמ - לארשי תופילא [ ]
 א"ת יבכמ ,א84 לסרודכ [ ]

 5608, או:6ח6ס - לארשי תופילא [ ] ,7 ןתיב הכורעתה ינג

 :תולודג תוחנהב - תונקל ואוב

 םיקחשמ ,הנכות ,םיבשחמ || 10:00 - 18:00 תועשה ןיב
 הידמיטלומ ,םיננוכ ,םיגצ [ |
 ,תוספדמ ,םימדומ ,םירוטילקת | |

 :ןמאתהל ואוב - רעונו םידלי  .םכמוקמ וחיטבהו וחליש ואלמ
 תינורטקלא הקיזומ תורחת [ ]
 בשחמ ירויצ תורחת [ |
 ןוכיתה דעו ןגהמ - תודמולה לכ | |

 :תונהלו תַוארל ואוב - אבא ,אמא
 היגולורטסא ,היגולופרג יבשחמ [ ]
 הקיטמסוק ,הטאיד יבשחמ |[ ]
 םינולימ ,בוציע ,הנפוא יבשחמ [ ]
 ריעב ריהמ תי/ןדלקה תורזות [ ]

 הכורעתה ןוגראו םוזיי
 םיבשחמו םישנא ינותיע תצובק

 03-5288448 ,295145 .לוכ

 03-295144 .סקפ

 םיסיטרכה תא יל וחליש אנ
 0 .- החפשמ םשו םש

 ---- ב ה
 אל/ןכ תמדוקה הדאיפמילואב יתפתתשה .אל/ןכ 6שעאסאו 0 328: םיבשחמה ןוחרי לע יונמ ינא

 ו כו
7 1 . - --- - 4 - 

. 
. 

 ונלש ילוקה הנעמב העדוה וריאשה אנ עוראב בדנתהל ןיינועמ ינא ח"ש 15 דדוב טיטרכ ריחמ
 .תינופלט םכילא רוזחת 38 החולש 03-5288448 םיבשחמו םישנא .ח"ש 49 (םידלי השולש דע + הרוה) יתחפשמ טיטרכ

 ו רח ו תק ומ א חדווה מ .תורשקתהל תוחונ חועשו םכגישהל ןתינש ןופלוט רפסמ ונייצ םיסיטרכ רובע ןמוזמ/ק'צ ב"צמ



 תונח לכב  .עפשב "שי הסיט .ימדמ

 ,ןשקא ןומה םע םיקחשמ ,ואצמת

 תליתתמ םיסוטמ םע ליחתמש

 דעו ,םלועה * תומחלמ | ,האמה

 יכהו םינרדומ יכה ברקה יסוטמל

 הסיטה ימדמ | .שיש | םישידח

 .הבר המצועב ינשב דחא םירחתמ

 םימיהדמ םירופיש םיעיצמ םה

 תשחמהב - רקיעבו לילצ ,הקיפרגב

 םיקיטסיו'ג וליפא שי .תואיצמה

 הגה ומכ קוידב םיארנש ,םידחוימ

 לש םיקירפה תמועל .סוטמ לש

 םיבהואש הלא אקווד ,הסיטה ימדמ

 וז .םיבזכואמ יד שיבכה לע זג תתל
 יקחשמ ןיאש ,ריהצהל תוטש היהת
 ,םיבוט הגיהנ יקחשמ ןיאש ,הגיהנ
 ,םהינימל םיסוטמה תמועל ...לבא

 הארנ שיבכה לע רחבמה אקווד

 - קחשמל | יתומשל החילצמש - .
 .יתואיצמ הארמ |

 86% - לילצ
 קוידב ...ררררט ...זזזב
 םיטקפאהו הקיסומה*

 לולסמ לכב םיעמושש 1[
 .םיצורימ =

 90% - קחשמ תמר
 תיתימאו החונ הטילש
 תוינוכמהש ,לבח .תינוכמב
 ,ךב תווחתמש ,תובשחוממה
 םשל רותוי חטשב תואצמנ
 ...תורחתה םשל תוחפו טושיק

 91% - םייח ךרוא
 םיכורא םילולסמ הנומש
 םע תוינוכמ רחבמ ,םישקו
 וקיבדח םדומו ,שיבכ תזיחא

 .קחשמל תיא ,

 וו תצץ

 ךמ5ז תרדיס ומכ םיקחשמ .הברהב םצמוצמ

 9דזתאד וא ,6א 8 עתזשפת וא ,כתתפ
 אל םה - ירקיע דחא רבדב ולשכנ ,תתזצמת
 תמאב אוהש ,השגרהה תא קירפל תתל וחילצה
 .שיבכה לע בשויו הגהב זחוא
 * הירוטסיהב ןוידה | םוכיסל
 ,שיבכה יקחשמ לש המוגעה
 הרבח ,םינש 4-כ ינפלש ,ףיסונ
 האיצוה ,סוריפפ םשב הנטק
 :ארקנש ,הלועמ הגיהנ המדמ
 הז קחשמ ."500 סילופנאידניא"
 ,וישכע .ותוכיאב גירח היה
 תדמוע ,קוידב הרבחה התוא
 ,""דנא" תא  קושל איצוהל
 תא תתל רומאש קחשמה
 יקחשמל תיוושכעה הבושתה

 .קושב םימייקה שיבכה

 סוריפפ החתיפ ,הבוט תיפרג הילשא לבקל ידכ

 חילצמ הז עונמ .דחוימ ידמימ-תלת יפרג עונמ
 ,קחשמה לעש םיירוטקוה םירושימה תא ךכרל
 םתוא תוסכלו ,הסיטו הגיהנ ימדמ הברהב םיגוהנה
 תוכזב .דועו םייתימא תמוסרפ-יטלש ,אשדב
 הביריה תינוכמה גוס תא תונהזל לכות עונמה

 הז קחשמש ,הביסה וז !הברהב
 ...הלעמו 486 יבשחמל ןנחתמ
 הנומש םע עיגמ ומצע קחשמה
 רבכ סוריפפב .םינוש םילולסמ
 דוע שוכרל ולכותש ,םיחיטבמ
 יאנתב ,דיתעב םילולסמ

 .המצע תא קידצת העקשההש

 קחשמהש החנהב ,רוציקבו

 לכב םיקתוע ינוילימ המכב רכמי
 רשקב בושחש המ ,לבא .םלועה
 קתעה םהש ,םימייקה םילולסמל
 לכ .יתימאה לולסמה לש קייודמ

 4 לכ .,בוביפ
 .המודכו
 םא .המיהדמ הרוצב הביגמ תינוכמה
 .התוא תלכא טושפ ,תוטש תעציב

 לע ךתוא ריאשת תינלשר הגיהנ
 .רקה לע חורמ םתס וא אשדה

 אוה תינוכמה לש ןורסיחה
 ןונגנמ שי .םימלבב אקווד

 ביבסמש ףונה

 .הגהה לע הטילש דבאל רשפא
 ,םדומ .םכל שי םא ,הזמ ץוח
 ; שארב שאר  קחשל | רשפא
 ייאסכ אצי וב םויל 'תוכחלו
 .  ,הזכ אסכ .הגיהנ-ימדמל דחוימ
 | רשאכ | .תחתב טעובו ץפוקש

 : "תינוכמהמ ךתוא

 | ו "ןותנ ראשהו ךפהתמ [
 < ...ךלש ןוימידלו

 דש תא םיברל

 הפש קר ,ססאואגאספתמ

 הריהמו תרפושמ | הקיפרגה

 , קרוז ,ןבא- לע הלוע תינוכמה

 "ןתונ לש תמוסרפה תא תוארלו
 ריכזי הז עונמ .הלש תוסחה

 = א ןכלו ,םימלב תליענ ענומה



 .תיבה ברעמ

 .ץעמ

 : ,חותפ הדשב
 תיבל ברעממ
 תלד םע ,ןבל

 תבית םש שי

 . "ףאוד

 רשפאש ,וליפא וניימיד אל םהה םימיב .תורחא תחיתפ לש םסקה תורוש תא

 הקיפרג תרזעב גצומ קחשמהש הסל םע קחשל ינאש םיקירפה תיברמ ,הבתכה

 הוולמה ןשפ - 7-4 2-2 | טושפ | ,ריכמ

 אלו םירכוז אל
 .יעטקב ₪

 ,ןוכנ | .םיריכמ
 היצמינא |

 היה רוקמה
 יעטק ןבומכו

 לבא ,תילגנאב

 שי עקרב םג היה רוקמה

 :,הקיסומ | / תחאל | חיתפה

 תוריטע - 2 - יקחשממ

  םיטקפ א ו 7 רב תואקתפרהה

 - םיילוק | םייסאלקה

 םימוש שרמ , | .ןדיע - םורטמ

 .םוגד + רובי הקיפרגה

 והשמ - הוטבע - לילצהו

 םייח - ץרחא םינש 13 ומכ .םיישיאה םיבשחמב

 ךסמה ,טסקט ל ע נוקמ ב .קחשמל םישדח "תיעקרק-תתה הירפמיאה 1 קרוז"

 .םוגד רובי דבו | םיבי קמ .םיעבצב אלמתמ | אציש ,םיקחשמ םתואמ דחא היה

 רט ,עולחל רָּבְכּושְמ ?קשממהו ותדיל םע שממ ,1981 תנשָב םלועל

 ליטל עסונ .חתא ל תא תבבוס קחשמה תלילע = ויה זא לש םיקחשמה :יסיפה לש
 .המוסק הירפמיא התיהש ,תיעקרק-תתה ריעב | היצמינא ילב ,תפרג תושחמה אלל

 אל אוה םוקמהש הלגמ התא ,עיגמ התא רשאכ | רפס ומכ היה הז :לילצ 0

 ירופיצ .תועיסנה דרשמב ךל ורפיסש יפכ קודב ךסמה לומ הליל יצח תבש 0

 אל םישיבכה ,ביבס םיפפועתמ ,םיטיע ,ףרט | הקיקשב תעמג ,בשחמה + ע ק

 ידכ קיפסמ ץורית רבכ הז קירפל .דועו םיחוטב תא תמלשהו תובותכה תי ורוט

 תאצל = ו ןלר יי

 האקתפרהל 0 | א בב . וי

 ...הנטק / [ רבו היה ,קח ש
 הלודגה הכפהמה

 איה קחשמה לש

 ,ןוכנ .ךסמב
 ואדיו יעטק

 ,םימישרמ  דימת
 הקיפרגה א 2
 לכ לע תטל |
 םוש יא ה . /

 | הרלמ 4. עיכב
 טושפ .םירידא
 .תועש דובעל

 תדלקהב תופסונ
 יכה תוארוהה

 ,תלד חתפ :תוטושפ
  ךל ,הנימי ךל ,טנכת
 שפח ,הלאמש
 המ .דועו ,היטבמאב

0: 

 תוא םו ש | |

 , ק "9 = %- . | . | עגרב | תא "תנמסמה םיילושב קילקבו רבכע תזזהב םישוע םויהש

 לכות ,םייוסמ "רבכעה םע עיבצתש | ,רבדל אלש .בותכל ךירצ היה ,זירז
 סמ ' רשפא אסיכ | תומיו ותמה תולועפב רוחבל ,הדלקה תואיגש ןיבה אל בשחמהש
 ל לבא זיזהל ,ספטל ,תבשל | תורצ דועו םילימה לכ תא ןיבה אל

 .רשאכ ,ואדיו

 =[ האדטחא ד0 2088 :קחשמה םש |

 | 7 | ה'דמיטלומ .יס.יפ :וישכמה

 ימע :קחיש

 .ךלש 0 0 ל .לכה

 הוולמ ולוכ קחשמה ,ללמ .םוקמב

 .םוגד רובידב
 ומכ שיגרמו האדנ תמאב קחשמה

 םינקחשה דחא התא וב ;סרס =

 לש שדח רוד טושפ .םיישארה

 !הבוח !םיקחשמ

 96% - הקיפרג
 יעטק המכ ,עבצ המכ !אוו
 ,לזמ םכל ןיא םא םג !ואדיו

 תסויגב קר םיקחשמ םתאו

 הפ שי ,ןיידע ,םיטקסידה

 תא תאלממש תדחוימ הקיפרג

 !ךסמה

 92% - לילצ
 הלימ לכ לבא !רוביד המכ

 ,פייטל בל ומיש ...הבושח

 ליבשב הלימ לכ טילקמט

 !תרזוח העמשה

 95% - קחשמ תמר
 התונ הטילש !רידא קשממ

 תא קירפל הויאשמש

 רובידה םע תודדומתהה

 ! תודיחהו

 91% - םייח ךרוא
 לכה םירתופ - םיעדוי םתא

 ידכ ,ןכל .קחשמה תא םיזרואו

 תא קר ונקית ףסכ ךוסחל

 ,וציצתו םיטקסידה תסריג

 ...ווטילקתה תסריגב ,תונחב

 94% - ללוכ ןויצ
 רזות קרוז ,הנש 3 ו ומכ

 .תוכפהמ השועו ךסמה לא

 לילצב ,םייפרג םישודיח

 !רידא טושפ !קשממבו



 | סתא רשאכ ,הללי זא ..קחשל ליחתהלו תוצצופט גת-תודועס לוכאל ליספהל רשפא וישכע ,סיגתה ורטגנ .והז יוז

 תונסל ףסכ יל היהיש ליכשכ) ,תצק סנרפתהל כייח יגא ,הרירכ ןיא .תורזוט תולאש יניפ לכ סכל תוררועתמ נג ינו

 ..סכלש תולאשה לע כישפ ינא הז ליכשכו (..סיסחשפ הפכ [

 .סיקתשמל תוצלפה שקכל אל ולדתשת ,רכד דועו .ספדופ יוצר ,רורכ די-כתככ סכלש תולאשית וכתכת ,תחא השסכ דוע סר זא

 .01280 ,כיכז\-לת ?9וו0 ד"ת - קילדעה קירפ תכרעפ - ריעצה ןייטשסירפ :תויולג יכג-לע וחליש .תולאשה תא ...וגוה אל טושפ הז [

 'קירפ |[הא
 ירש[ םיקתשא תאיר [א '[ 3'[אה[ [!כי התא
 ?סגיִטה] [כ6 הפיא '[ רא![!

 אתא תיירק - ןיול יאור

 רשפא לבא .ץילמהל לוכי אל ינא ,אל
 ..וא הפוריאב רקיעב םתוא גישהל
 לבקלו םיבשחמ םֶרָאב ,ביבא-לתב
 .קירפ ןודעומ לש החנה

 /םו[6 רינה ןיישסק יִרָפ]
 ,8600-סס [[ככ הפ הא .פיצה ![ 0% 3 ןכ ')*

 ר600| | 8 אואזקוסס.-
 הא | ,תוןורת'ה הא גוסא םיריטכאה
 יכ ,קש-הא םי]ו6 כה האמ ,0ה/6 תו[!רסחה
 הג גוסא םיריטכאה א[! םיכשחאכ קסעתא ין

 םידיטח רעמעכ - ןייטוענרוא ויז

 .היזיוולטל םירבוחמה םירישכמ הלא
 .דבלב קחשמל םייונב םהש ,םנורתי
 זהזמ רתוי !םיטקסיד לע לפכשל ןתינ אל םיקחשמה תא !םירקי רתוי הברה םג םימעפלו .יס.יפ לש םיריחמל המוד םיקחשמה ריחמו ח"ש 600-כ םריחמ
 | .עדתו קירפ אורקל ליחתת

 ,ר'ַאּנה ןיישסירפ 3|בכ[
 הסריג 91/0 0תארה וז קירפכ /0/0/6 רו?אכ
 .ריג-םייגז[ יוכ-םי'ג[ ווסחדאו ס0זומהד 0
 !?[6//[ ג 163 ה[6 תואסר'ג סאה

 ?ם6סיס-ר6ס%א[|

 םייתעבג - ןיבור לג

 .אל - ברה ירעצל

 !קירפאה ןיי60קירפ[
 -הגא[ יוסחדמו ₪0 0ד קחסאה תא י[ סי
 ין תג[ אי'גִא 'ןאש סאפ [כ 6אאכו| םיירל

 סא 30% איפוא !ר'0-ב>אס !6 ןויפרוקס סא א[

 [כ6 !ריף-כ60! ןויפרוקס [6 !אכ תסוכ[ת
 גה תא ח1ןא 'ןא קאש רא|א ₪וה| ,ק/רי עכ2כ

 /79% יא .תוד!ק ] 1,000,000 [כק6 ין.

 א"ת - ןייטשדלוג תימע

 ?םהלש ליפכה לע ךתעד המ

 ,ר'א3ה ןיישסקירפ 3!ככ[
 הֶכ'א תא[ 'תי1ר! 60 הָגא 'תיזק ין*
 ?6פ [6 רתויכ ה[/דַגַה היירפסה

 םילועורי - והילא קיציא

 לצא איה רתויב הלודגה הריפסה

 -לוקב םג הסנ לבא .ביבא לת ,"ינאס"
 .באז

 'קירַפ 3!בכ[
 ₪9 ,םסר/96 הא יפ[0 ייִרּלַהָגא 'ת[כיק

 ,תויעכ הֶטוא א[! כו6 [או2 ₪ םי'תןיכ .יוקיח

 6[ סו ,3/6א הצ!?י! ה[1?ג תוןחב !תו+ 'תינק
 ?תו0ע[ הא .יוקיח 'תיקש ה [ סו[כ י[ !רא<

 הננער - סונמ ביני

 !תונהלו קחשל

 /ריצ3ת ןייש6ק'רפ [<
 ,69 הגס - םי6ש7ח םיריטכא [8 קרפכ 'תארק

 ,(42 'אא וז ןוי[יַג) סס הֶגא (35 'אצ דס ן'['ָג)

 ,םייק סה''כ יא (38-37 'אצ דס ןו'['ג) סס-חסזו
 יא תא ?!הא [7כה 0' סאו ,םה' ן'כ [7כהה הא!

 .(35גְןיס) ?["!חכ תוןק[ יאצכ יכה

 העיח - לארה ןב .א.ם

 ותוא קוידב אוה 6כ-הגמו 62-הגס
 ,תינפי :תונוש תואסריג שי .רישכמה
 תודדוקמש ,תיאפוריאו תיאקירמא
 תונקל יאדכ יכה .קחשמה תא תרחא
 הברה ול גישהל לכותש ,רישכמ
 .ץראב םיקחשמ



 !יקירפ יה
 :!?]6]']-רפ/ס [% קי[6 תו[60 האב '[ סי

 !6 תיאקיריואה השיסב !?]6['[-רפ!ס ,תוןק[ רתוי יאְככ הא 6

 ?תיפ!ריאה

 קתשאפ סאו! סיקישסי''ג\ 0 ₪כ6 !6]3ן]-רפוס ה[וצ קרצאב האכ ב

 ?2 םותרה סח[

 ?!?[6/'ן-רפוסה יקחסא םי[וצ קראה תאכ ג

 .(תי[יכ? הכו6ת י[ !ןתת [6)

 הילצרה - יבצ ןב ירוא

 תא תונקל יאדכ יכה ....םאתהב תובושת שי תויליבד תולאשל

 ול גישהל ךל לקו ךלש תיבל תחתמ רכמנש רישכמה

 (רייארפ אצמת םא) לקש ןיב תויהל לוכי ריחמה .םיקחשמ

 סחיב םג (...םלשמש רילארפה התאש יאנתב) ןוילימ דעו

 .םיקחשמל סחיב םגו רישכמל

 !אל ,יתוכז .ינפיה רישכמה לע אקווד ץילממ ינא .סלכ'ת

 0וקירפ |[ה6
 ?תאכו הפיא ,ןכ סם( ?[ארטיב !אי'\-!6ןה תא 0ה[ ר6026 סאה

 םי-תב - יניע רואיל

 ,רואיל ,רדסב בוט ?המכ ,הפיא תעדל םיצור ?םלוכל שי המ

 -ואינ גישהל שי .תיתימא הבושת ךל העיגמו םשא אל התא

 .םיקחשמ טעמ תיסחי ול שיו דואמ רקי אוה .לארשיב ואיג
 !העקשהה תא םיווש םבור ,יתוא לאוש התא םא ,לבא
 לבא םי-תבמ קוחר תצק ,הינתנב סיסנ'גל תונפל הסנ :ןיינעלו
 תונקל ידכ ןפיל סוטלמ לוזב רתוי הזו םיסובוטוא םשל שי
 ..החנה לקש 10 לבקת ,יונמ רותב ,םש ?אל ,רישכמה תא

 ,ס![6 קירפ רוספ!רפ[
 ,זו דסשא [2 0תכתכ ,[6א[ .סיריטכא 'ןיא [כ [א ןותיצב סיכתוכ סת
 ,יוכיס 00 != ?4ראב םירכא] ![אה םיריטכאה סאה .7/4/ 300-ה [%|

 ?%ר%[ !א'ג'י טס

 םילועורי - ץיבוניבר ינד

 םירישכמ לע םיבתוכ דימת אל ונחנא קירפב .הלאש לש יפוי
 תעדל בייח התא ,קירפ רותב ,לבא .ץראב םירכמנה
 רפסנ אל ונחנא םא עדת ךיאו .םלועב םימייק םירישכמהש
 . 7 .] || ץראב ןימזהל ןתינ םירישכמה בור תא ,הזמ ץוחו ?םהילע ךל
 // ה !!!תועובש המכ רחאל םלבקלו
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 ו וגו 72
 -/7'?ו תישיא ,היפיפי תונח הפרטצה ,60 לוריבג ןבאב בורק ,בורק

 1 :םסיבשחמה יבהוא לכל םירצומ הביבס תזכרמה ,תיצרא תויונח תשרב הנושאר תונח
 .םירגובמו סירגבתמ םיריעצ

 :ינרצי בטימ לש רתויב לודגה ןווגמה אצמנ תחא גג תרוק תחת

 ינוחרי + ףושיכו [28 2 קחשמ ירפס + היזטנפ תורפס * תילגנאבו תירבעב בשחמ תורפס *

 ג 5% היזיולט יקחשמו בשחמ יקחשמ * בשחמ

 | כ0תא// כ'כ0// ק'כ₪
 03-6961826 :לט ביבא לת 60 לוריבג ןבא |



 א גצאשפ ספאז ₪ :קחשמה םש

 וימאותו .יס.יפ :רלשכמה

 ידג :קחיש

 "ווק 27 <> - המחבט 5-57 -הש-

 ו ₪ יש 8

7 4 - 

3 3% 
 "" יש

 קחשמה תלילעש ,םלוכל רורב .,בוט

 לש םיהדמ קתעה קוידב אל איה

 ינפל יראלופופ הז-המ היהש ,טרסה

 היה קחשמה םא ,תאז לכבו ...הנש

 ונל היה אל טרסה לש קיודמ קתעה

 ?ןוכנ ,קחשל המב
 תומדל םיקילחמ םתא ,קא'צ קי'צ

 ופתוש-ורבח וא ןייו לש הקילדמה

 86% - הקיפרג
 תונומת שי .רידא חיתפ שי
 ,םּוז רותפכ שי .תודמחנ
 קחותהלו בוקתהל ושפאמה
 לכ .םיצפחהו תויומדהמ
 .עצוממ םתס ואשה

 89% - לילצ
 ותוי ןיא ומצע קחשמבש לבח
 ןייו לש הקיסומהמ ידמ
 טעמ םג ,תאז לכבו .'תראגו
 .הריוואל םימרות םיפילקה

 82% - קחשמ תמר
 שו ובכעב הטילשה
 םילהנמש תוחישה .הטושפו
 .תודודרו תוינטשפ תוומדה סע
 לש תלבגומ תומכ שי הזמ ץוח
 .ףוסאל רשפאש םיצפח

 84% - םייח ךרוא
 תא ריבעהל ידכ ביבח קחשמ
 .עיזהל ילבו בוט שארב ןמזה
 .קבדמ אל

 85% - ללוכ ןויצ
 םתס .טסווק אל וליפא הז
 ,הסנמש ,לילק לילק קחשמ
 לע בכרל ,םייתנש לש רוחיאב
 .רידא טרס לש החלצה

 .לשג וכלו

 | ךסמה לא םג עיגהל הטילחה ,םיבהוא םלוכש ,תיראלופופה הקהלה
 .תורצב םג ה'רבחה ,לבא .יס.יפה לש ןטקה

 תשר תא קתנל ךלוה הרורוא תייריע שארו ,לזא םהלש ףסכה
 ..אל םה םא ,רודישמ םתוא דירוהלו תימוקמה םילבכה

 ...םימי השולש ןות רלוד .ףלא 0 רריבע|
 רו נשכ78-

 יי וו . רע[. .:7-

 ,(זירז קילקב םהיעב גלדל םג רשפא) .'תראג
 בבותסמש ימ לכ םע טפטפל ,בבותסהל םיליחתמו
 .םיינוח םיצפח ףוסאל ,ןבומכו הרורוא ריעב
 םימעפל ,ןוכנ .תובוט תומשנ םה 'תראגו ןייו ,עודיכ
 -ךסב לבא ,םתביבסבש ימל םירזכאתמ תצק םה
 .תובוט תונווכמ אב לכהו בהז-בל םהל שי לכה
 ,ריעב בבותסהל אוה ,קחשמה לש ירקיעה ןויערה
 עצבמב ףתתשהל םתוא ענכשלו םישנא שוגפל
 עצבמה .(םורתוריש לייטס) ,"םורת-הציפ"
 ליבשב םירלודה ףלא 50 תא ףוסאל רומא
 .תימוקמה םילבכב היזיוולטה תשר
 תולוטנ לבא ידמל תונווגמ םישגופש תויומדה
 תרכומב ושגפת םתא .שממ לש תוישיאו יפוא
 תא ושגפת ,תונחב תיטסיקנאפהו תיסקסה
 םישנאה לש הארמהמ קר .דועו ףרוטמה ןעדמה
 ידכ םהל דיגהל ךירצ המ קיסהל רשפא רבכ
 .עצבמב ףתתשהל םתוא ענכשל

 א

 ללק דואמ קחשמה ,לכה-ןסב
 היצמינא עטקב חתפנ אוה .ביבחו
 םיפילק םע ,'תראגו ןייו לש םמהמ
 ךשמהב ,לבא .םיינשה לש םימוגד
 קחשמ דוע תט"הל ךפוה אוה
 :לש ידמל עצוממ |תואקתפרה
 .המודכו שפחת ,לכתסת ,רבד ,ףוסא
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 | תורפס לע ססובמ קחשמה

 .ןבינ יראל לש ינוידיבדעדמה

 רשא ,העודי-תושיב שחרתמ אוה
 שמשכ הל שמשמ ץראה רודכ בל
 ,םיילגר שולש ילעב ,םינזקה -
 .שאר לכב תחא ןיעו םישאר ינש
 גיחנמ הלגמ ,קחשמה תליחתב

 דימשהל תוינודז תוינכות ,םינזקה

 תינכות איצממ אוה דימ .ומע תא

 בונגל ןויסינה תא לכסל :דגנ

 .דועו דחוימ ללח"תניפס
 ןונגסב אוה קשממהש תורמל

 תוטלחהה בורש ירה טסווק
 אל וא ףתתשהל םא ןה ןלש

 .תוברקב
 לילצהו הקיפרגה ,רופיסה
 ,רתויב ההובג תוכיאב םינייטצמ
 םצעבו ,קחשמה תמר לבא
 ידמל ינונב קחשמכ קחשמה
 .הרטמה תא ספספמו
 רוטילקת תסריג סג בורקב
 .ןבינ יראל םע ןויאר לולכתש

 87% - הקיפרג
 92% - לילצ
 79% - קחשמ תמו

 80% - םייח ךרוא

 84% - ללוכ ןויצ

 גודל 0 לז :קחשמה םש

 וימאותו .יס.יפ :רישכמה
 ינויו איג :וקחיש
 ריית 1920 ,םירצמ הירדנסכלא

 ,יברע ףרוטמ ידי-לע חצרנ יקרוט
 הזש המכ דע .שחנל יוניש רבעש
 ןמוט קחשמהש ירה ,רזומ עמשנ

 לע תואקתפרה דוע ובוחב

 תימוקמה הרטשמה | .תוישונא
 הדיב ע"סל ךממ תשקבמ
 יקח | אל | רחוס | אוצמל
 םייששופיחה .םיקיתע םיסוריפפב
 .ירותסימ ךוביסל ךתוא םיליבומ

 :4 וב

 החמומ לש תומד תונבל ןילע
 תוברתל החמומ רקוח ,הקיטסימל
 םירושיכה תא רוחבל ,םירצמ
 החלצהב | דומעלו | תוישיאהו
 קחשמה | .המולעתה | ןורתפב
 ןיא .לבגומ דואמ אוה יכ בזכאמ
 ,םהילא תכלל תומוקמ ידמ רתוי
 קלחו תטורשפא הברה |ןיא
 םתס אורקל ךירצש עדימהמ
 המויא הפמ ףיסונ ךכל .,ףייעמ
 סופסיפ והז .תנבצעמ קרש
 ,רדהנ יפרג בוציע םע קחשמל
 ..ןורכיז הגמ 16-ו קילדמ םש

 88% - הקיפרג
 87% - לילצ

 82% - קחשמ תמר

 84% - םייח ךרוא

 85% - ללוכ ןויצ

 56 וזטזא :קחשמה םש
 וימאותו .יס.יפ :רצומה
 לבוי :קחיש

 .היסקלגב םיבבותסמ םי-ידדוש
 בכוכל בכוכמ םירבוע םה
 היח  שפנ לכ | םידימשמו
 .אבה בכוכל םירבועו תוריחמב
 םחלהל ידכ ,ךןל ארוק רסיקה
 ןייטפקה ,התא .םיחצור םתואב
 תיילוח טומל ךילע .ירסיקה
 םידייוצמה םינעוצקמ םילסחמ
 .תדחוימ ברק תפילחבו קשנב
 לצפתמ קחשמה יטקטה קלחב
 יעצמאב רשאכ םיקלח המכל
 לש תולועפה תא האור התא

 .םתוא החנמו ךלש םילסחמה |
 הקיפרגה יגטרטסאה | קלחב
 שארה לעמ לש טבמל תרבוע
 לסחמה תא החנמ התא ובו
 .ןשקאה ךרד ישיא ןפואב
 ,לוגרתו ןומיא יבלש שי קחשמב
 .דועו תונש ברק תופמ 2
 םע ההובג קחשמ תמר תשרדנ
 !םוכתת הברה
 גוזו ךושח רדחב קחשל ץלמומ
 - !םילודג םילוקמר

 87% - הקיפרג

 93% - לילצ

 . 88% - קחשמ תמר

 89% - םייח ךרוא

 90% - ללוכ ןויצ
 5% יו 3:
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 01 גד הש
 תוכחל הדיצה םשמ תכללו ןונמת לש | ל | תדרל ךירצ התא ךילע הרוי סובש

 רוזח תנצנצ תא חק זאו רוזחלו תצק |
 .תנצנצב שמתשת םשו לספל |
 אספוקה תא םרה הנקזה הגדה תיבב * \
 .רדחה תא ררוואו ןחלושל תחתמש |

 זאו הרית ךילא אב אוהשכו הכרדמהמ

 .תולעל ךירצ

 | ב
 ךירצ ןודיסופ לש ןויגפה תא תחקל ידכ *
 | תתלו השגדה תא תחקל שדקמל תכלל

 .החותפ היהת איה רוזחתשכ .ןונמתה |
 .חרבי אוהו הארמה תא ןונמתל הארה * |
 .לבחה תא חקית זא |

 | :םה לוקרואה לש תולאשל תובושתה *

 .ןודיסופ לש תתרשמל התוא

 זאו הנומתה תא רדסל ךירצ שדקמב

 .םייניעה תשולש לע ןויגפב שמתשהל

 .הבהא ,גד ,שיא

 | ךירצ לוקרואה םע םירבדמש ירחא *
 | ירחאו בהזמ הכיסמה םע תיבל סנכהל
 רוט תא רדסל ךירצ התיא םירבדמש
 .ןימי דצב ומכ לאמש דצב םידומעה
 םע רבדת תלפונ הכיסמהש ירחא *
 ןתו בהזה תכיסמ תא חקית זאו חוּגצסז
 .לוקרואל התוא
 הינש םעפב לוקרואה םע רבדתש ירחא *
 | לע ךופש ,ןתיוול תרוצב גומלאל ךלת
 .טפנ הקנמש רמוחה תא
 .הפדצ לופית גומלאה תא הקנתש ירחא *
 םשמ םיכלוה זא התוא תחקל הבוח
 .תחפטמ םיחוקלו הלעמל

. 

 םי בכוכ ךל ןתי אוה זאו הגץסז ל ןת הפדצה תאו ,הפדצה
 .םשל סנכהל לכות זאו םיגד לש םיתב לש רמושל ןת בכוכה תא *

 .תודוקנ ףיסומ

 גו ל ₪0

 1992 תנשמ ןרוקפופ תסריג +

 .םיליטה דגנ רזוע :ןגמ

 .המשנ דוע הווש :ךאלמ

 .גרוה :ליט

 .רודכה תא ךל קיבדמ :די"ףכ

 לכ תא רשי וקב סרוה :רהוז רודכ

 .םינבלה

 תודוקנ ףלא הווש :עבטמ

 .ךסמ הציפקמ :הרטמ
 .קחשמה תא טיאמ :רוזמר

 קחשמה תא ץיאמ :א2

 1993 תנשמ הסריגב *
 6 וב עוגפל ךירצ :הלאש ןמיס
 ינומלא :תלושה .םימעפ

 לש ונזואמ רהוזה גדה תא איצוהל ידכ * |

 ושאר לע תנצנצה תא םישל ךירצ לספ

 ינפל הרוגסה תנצנצה תא ראשה *

 אופ 0 פד 6
 ךילע היהי אלפה יאל סנכהל ידכ *
 .םירמושה תא רובעל
 ךילע ךב עגונש רמושה תא רובעל ידכ *
 תא רובעל ידכ תבגרא לש לגר ול תתל
 תא תחקל ךילע ךתוא האורש רמושה
 רובעל ידכ .ךילע ךופשלו אלפה יוקיש =
 .היגוע ול תתל ךילע לכואש רמוש תא |

 ךילע עמושש רמושה תא רובעל ידכ
 .רופיצה לש הלוק תא ול עימשהל

 סירא
 םסק לכל ךופה םסק שי ללכ ךרדב *
 קר םסק ותוא אוה ךופה םסק)

 | תא תוקנל ידכ תחפטמב שמתשת
 .(ךופה ותוא םישיקמש
 תחקל ךירצ תולוברעמה תא רובעל ידכ *

 .ךופה ססק תושעלו הלש םסקה תא =
 התוא ךפוהש םטקה תא חק ינשה יאב *

 .הארנ יתלבל |
 ןודרוג רוגיא .א.5 :חלש | הז יכ תומוקמ תוקנל יאדכ דימת

 ןלוגה תמר ,הדוהי ינב

 2 קיפוקה י%
 תעברא תא גישתש רחאל *
 .יליוול םתוא ןת ,הפמה יקלח
 השע .בוט ךממ שקבי אוה

 .התוא
 ןדווה תשאמ חקתש רחאל *
 סנכה ,םירורפגהו הצצפה תא
 .רהנה תג לעש הביתל
 לש ותריטל עיגת רשאכ *
 הרהנמל |-ךל | ,קא'צ-הל
 תא ףוחדל הסנו תילאמשה
 לא עיגתש דע םילספה דחא
 .תלדה
 תא החקו תלדב סנכה *
 להבת לא .חתפמה
 .םולשב אצתו תדוכלמהמ
 קוריה יוקישה תא התש *
 לע קוריל ךרד אוצמל הסנו
 .רנה
 ,ךושחה רדחב היהתשכ *
 יאל עיגתו רורפג קלדה
 רצואה

 צ"לשאר - ןירפלה באוי

 זר אפה מ \(
 :קחשמל םידוקה הנה
 :הלק המר *

 ו
 צד
 אסזגא
 ה קדוזא
 זאצ)
 קתאסכפא

 תינוניב המר *
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 אואצ אסופל

 6.411% 01+ וגה ווס0א

 ךירצ דימת םיעוצעצה םלועב *

 שי יכ תוריקה ךותל תכלל תוסנל

 .תועתפה הברה םש

 רובל וצפיק ישילשה םלועב +

 ךרד תכלל ךירצ תיתחתב .זואשרה

 .ילאמשה ריקה

1 6016 
 רוזאה לש סובבב היהת רשאכ

 .ולע* םידומעהש הכח ,ישילשה

 .תולקב סוב'ת לסחו םהילע ץופק

 30 5 5 ה

 ביתנב בכרל לדתשהל ךירצ *

 .ינמיה

 ךירצ רטוש דיל םיבכור רשאכ *

 תרחא םולכב שגנתהל אל רהזהל

 ..םכתא רוצעי אוה
 הלאה תא תחקל רשפא *
 םיכמ םא םירחאה םיעונפואהמ

 .םהב
 הננעו - סונמ ביני :חלש

 :םה קחשמל םידוקה
 ספ6/ אק7], 01/18 6. 6"0צ

6 ,00200 

 רגסץטשצ 506%
 6180311111 :רמג יצחל דוקה

 ₪185 3 1ןז.\ :עיבגה רמגל דוקה

 הפיח - יחוזמ ביבא :חלש

 6.001. סר
 ךירצ ,קחשמ יכשמה לבקל ידכ

 סונובה חיכסמב ההובג ספטל

 תוביכרמה תויתואה תא שפחלו

 ./1א6זא :הרבחה םש תא

(0 \(0 

 רסס דושט טטפ(\+
 רשפא הליספ שיש ךןסמ לכב

 םימעפ המכ | התוא | תחקל
 רשפא ךןסמה ףוסב .םיצורש
 ..בוש וילא סנכהל

 ביבא-לת - בגש ריקי :חלש

 הק רנשוקש

 6.צ םגוו \1 0%
 לכל וצור ,ןושארה בלשב
 !תוריל ילב ךרדה ךרוא
 ,נמיה הצקל עיגת רשאכ
 .היגרנאה | תדיחיל | ודרת
 יפלכ הבורה תא ולענת
 תדיחי תא וצצופו הלעמ
 םתירי םא ,לבא .היגרנאה
 אל פיטה ,תחא םעפ םדוק

 !דובעי
 קומחת ינשה בלשב
 לכ הריתו םידיאורטסאהמ
 וב םאלפאנה קשנב ןמזה
 ןיא םא .םדוקה בלשב תיכז
 בלשל רוזח ,קשנה תא ךןל

 לש ינשה ל לב .בוש ותוא השעתו םדוקה
 קשנל בל-ומיש .הלעמל תויהל בושח ,הז בלש
 קשנ .בלשב | םיעיפומה | חוכה-יקוזיחלו
 ןיב עגר וכח זא .הניעט ןמזל קוקז םאלפאנה
 ןוסכלאב תדרל יוצר בלשה ףסב ..תויריה
 ,וגרהת םא .בכרה יפלכ הנימי הנופ קשנהו
 .םאלפאנה תא ודבאת

 הננעו - ץיבוקשריה ינב :חלש

 הדאו \זא\
 |. ו

 קחשמ יכשמה 6 דוע םיצור *
 ?םימייקה השולשל ףסונב

 וצחל ,ישארה טירפתל ורבע

 תא וחק וישכע ,574871 לע

 ,הלעמל :וצחלו הינשה תידיה

 ,8 ,הטמל ,צ ,הלאמש א

 וישכע .א ,הלעמל ,3 ,הנימי

 פיטש ןמסמש לוצלצ ועמשת

 ...טלקנ
 ןיוגניפה תא סיבהל בושח *

 !וירבחו
 הינתנ - ירבוצ איג :חלש

 . לכ - %

 2 למ 4 0%
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 טצצאדופז
 \צו.אאע

 אאא :ושיקה החיתפה ךסמב
 םילוכי םתא ,פוהו .5ד תדר
 טושפ !םיבלשה לכ ןיב גלדל
 .קילדמ פיט
 ת"פ - ריבד תניר :החלש

 6 א =

 !!!קירפ יארוקל דחוימ עצבמ
 :ליגרה ריחמה *
 .ח"ש 290 :ביירדהגמל וא ודנטנינ-רפוסל אג(דזסא תק[ ,\צ

 .ח"ש 220 :ריג-םייגל \(דזסא אתקז .\צ

 (!תוחנהה סקנפמ דחא שולת תרומת) :קירפ ייונמל ריחמה *

 .ח"ש 270 :ביירדהגמל וא ודנטנינ-רפוסל א( דדסא תשז.\צ

 7 .ח"ש 205 :ריג-םייגל /\(דזסא אקו .\צ
 = לכ לע !דחוימ עצבמב םיפיט ףוסךיא
 דובכל 1:0 % תדחוימ םידוק תרבוח הינק

 | תחנ

 ק'רַפ - "ןשקא"
 61280 ביבא-לת 28110 ד"ת
 :רישכמל 46דזסא א5קז.\צ תא ןימזהל הצור ינא ,ןכ

 (רתוימה תא קחמ) החנה שולת םגו ק'צב ח"ש לש ךס הזב ףרוצמ

 .:םש

 :בוחר

 :ןופלט :דוקימ

 ה םוימ תועובש העברא ךות ,םושר ראודב ,ךתיבל עיגי רישכמה *

 | יומי ,61 ןיקשיסוא - םיכובמ :תוירחאו תורש
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 תונכוסה לש  יבולה

 86% = הקיפרג
 אל לבא הבוט הקיפרג
 ןוכיראתהש ,לבח .תדחוימ
 .א'רק:אל דואמ ןמזה-תנוכמב
 החיתפה תניצס ,הזמ ץוח
 .המישרמ שממ

 83% < לילצ
 ,תרדוקו הטעומ הקיסומ
 שי .הר'וואל סינכהל תחרוטש
 םימוותש םיטקפא המכ
 המ לע םיזמרמ וליפאו תתמל
 הבוה שי ...ו .תורקל דיתעש
 ...תשגומ הממד לש םיעגר

 880% - קחשמ תמר
 הכרדהה ופס ילב קחשמה
 לכסתמ לבא טלחהב ירשפא
 וליפא ןאכ ןיאו רחאמ .אושל
 ןדומ אל ,ןטק דחא וברק
 ,תוירי אלו תוכמ אל ,תוינוכמ
 בורל ינייפוא דואמש המ
 טושפ זא ,היזיוולטה יקחשמ
 .תידיב הטילשל תועמשמ ןיא

 85% - םייח ךרוא
 לכ ומכ קוידב .ימעפ דח
 .טסווק

 87% - ללוכ ןויצ
 יתוכיא הבשחמ קחשמ
 אל ,תאזילכבו ודנטנינירפוסל =

 ץואב הבור החלצהל הכזי
 ! תילגנאה ...ללגב

 ₪5 נע יט א

 תא הצוח קירפ .ליחתמ קחשמה
 תילרדפה

 תילעמה לא סנכנ אוה .שוליבל

 סנכנ אוה .םדא-חוכ תקלחמל ךרדב

 וגאידנס ןמרכ
 ןונגסב ףדרמל ,ודנטנינ-רפוסה לא םיחיגמ התרובחו וגאידנס ןמרכ

 !םיירוטסיה םישיאו םירתא לש תונומתב ףודרו ,15-ה האמה

 ז וז ₪ ה

 וכ ו בזל 2. )וו וו תו: וחש
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 דקפמה .דקפמה םע רשק רצויו םשרנ ,הקלחמה לא
 הזיאו הפיאו יתמ :המישמה יפואב ותוא ךרדתמ
 המכו ,ותוא הבנג וא בנג ימ ?בנגנ רצוא לש גוס
 ידכ ,ןמזב תועסמל תושרה ךל הקינעה ןמז

 .בנגה תא סופתלו ןמזה תנוכמב שמתשהל
 ידכ .ןמזב אובחמ ירתא 48-מ דחאל טלמנ בנגה
 תומדקתה רובע תודוקנב תוכזלו קחשמה תא חצנל
 ינפל תומישמ יתש םילשהל בייח קירפ ,תיבויח
 תולעל בייח התא ,תישאר .בצקומה ןמזה ול רמגנש
 לע .תבנגה ,וגאידנס ןמרכ לש היתובקיע לע
 .םינוש םיזמצר תרזעב תולעל לכות הלש תובקיעה
 ידכ ,תעשופה תא תוהזל ביי התא ,תינש
 רסאמה-וצ תא הדגנ האיצוהל לכות תושרהש
 .בושחה
 דמועש רתויב בושחה רישכמה איה ןמזה תנוכמ
 ליעפהל לכות ,טושפ קשממ תרזעב .קירפ תושרל
 וא רומשל ,םיזמר שפחל ,ןמזב לייטל ,הנוכמה תא
 קחשמהמ ךל סאמי רשאכ - ןבומכו עדימ טולקל
 ..ותוא בוזעל לכות
 םידעיב רוחבל ךל רשפאמ ןמזב לויט לש רותפכה
 ידע רקחתל ךל רשפאמ ,שופיח לש רותפכה .םינוש
 שפחלו עשפה תריז תא קורסל ,םיעידומ ,היאר

 .םיבושח םיאצמימ

 קרוסה תרזעב
 םיזמרו עדימ לבקת |

 תוחפל | .םיבושח
 םיזמר השולש |

 אצמהל םיבייח

 לכותש ינפל
 דצ תא | איצוהל
 -ינבו ןמרכל רצעמה
 .התירב
 ,ןורחאה בלשב
 לע ץחלת רשאכ
 ,שופיחה רותפכ
 לבקתה אל  רבפ
 אלא ,שדח עדימ
 לע עדימ לבקת
 .ןמרכל הבריקה
 טובורה ,זאו
 ףדרמל אצי ילרדפה

 השובל איהשכ ,ןמרכ ירחא יפוסה
 ,הלש םסרופמה םודאה דגבב
 קלח .התוא דוכלי םג אוה ףוסבלו
 ןיא קחשמה לכב יכ ,לכסתמ יד הז
 יקחשמ ןונגסב ןשקא לש עטק ףא
 קחשמה יתנכתמ .םיליגרה היזיוולטה

 עטקב וליפא ןשקאה תא וכסח
 !לבחו םויסה
 הברה ךירצמה טסווק אוה קחשמה
 . ץינויח רמוח תאירק לש תועש דואמ
 םע דחי .רייה לע םגו ךסמה לע םג
 :הנמנמש תרבוח לבקת הטסקה
 תינחלושה הידפולקיצנאה"
 עדימ שי וז תרבוחב ."תיאקירמאה
 השקתת וידעלבש ,רתויב ינויח
 !קחשמה תא םייסל דואמ
 המ ,ילפהל יכונח ומצע קחשמה
 הזו .םיקירפ הברה עיתרי חטבש

 < האירקקה תבוחל ףסונ ןבומכ
 < מל שי ,לכה-ךסב ,לבא .תילגנאב

 וו רוב'ג זרי
 ר 7 יב
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 קוח\ גחו(פסז :קחשמה םש |
 ודנטנינ רפוס :רישכמה

 | ישוי :קחיש |

 73% - הקיפרג
 אלל ,םישקונו םיממוד םיעקר
 םג .הודיסה לש הריוואה
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 וה רתנפהל
 לוהל ךלוה

 ןרצעתמ דימתש ,דומח רתנפ ותוא ?דורוה רתנפה תא ריכמ אל מ

 ןןל םרוג דימתו הביבסה ידי-לע דרטומ דימת ,םינושמ םירבדמ

 !םילשונא ...ךכ-לכ םהש םיבצממ קוחצל

 אל רתנפה לש היצמינאה = לותח טרסל זירז גוליד ,םשמ .םיינעה ןעמל

 אקווד יכ ,לבח .םיימשב לע הלותח טרסה תובקעב) דורו אל חפ לע

 הקיפרגה הזה גוסהמ קחשמב רבכ םא ,רוציקבו .(טהול חפ גג

 .הברה םורתל הכירצו הלוכי [[[ק₪₪ הזה קחשמה | ,םתנבה
 םיטרס לע תירתנפ הידוראפ
 8 לגנו'גב תואקתפרה | ,םינוש

 77% - לילצ | ,עורפה-דורוב ,דורוה
 הוולמ םיבלשהמ דחא לכ .דועו (ןייטש"דורו) ןייטשנקניפ
 החיתפה עטק .הנוש הקיסומב קילחמ רתנפה ,ומצע קחשמב
 הרדסה לילצב הוולמ תא םלגל ךילע .ךסמה ךרואל
 .יני'צנמ ירנה לש םימסרופמה םייעונלוקה םידיקפתה
 תובכל רשפא לזמה הברמל ["תועבטמ ףוסאלו החלצהב

 םע קר ראשיהלו הקיסומה תא ןושפאי ולאה תועבטמה .בהז א |[ / | הוולמ דווילוהב רתנפה לש רוקיבה

 אל םה םגש ,םיטקפאה אבה םיבלשל רובעל ךל 688 | םיבלש 15 ךרואל תואקתפוה ₪3

 ,טיטישדמ ךל ונקי םג ולא תועבטמ 6 .רייוצמה טרסה ןונגסב רומוה לש

 תפפועמ הירטמ ,תוגרדמ ,םירשג ,חוכ-יקול"ת עלקנ רתנפה | ,ןושארה בלשב

 76% - קחשמ תמו .דועו סניפופ ידמ לייטס | רתנפה קתומ" ןונגסב האקתפרהל

 לבא הטושפ רתנפב הטילשה ויביואב טחליהל ,ץופקל ,ץורל לוכי דורוה רתנפה | תחפשממ ,רתנפה ,ךכו "..ץווכתמ

 תא וסנת םתא .תיתודידי אל םירדחבו םירבעמב .םינוש םיצפתב שמתהלו ףדרנו * ,ןופציפל ךפוה | ,םילותחה

 ולסחת ,םימעפ המכ קחשמה וע ואצמת .קחשמב ןבומכ םיאצמנש ,םיידוס הדיחיה ךרדה .קנע רבכע ידי-לע

 לבא ותנפה לש המשנה תא .םינוש םיגוסמ םימעטמו חוכ-יקוזיח | תריז תא בוזעל איה .לצנהל ולש

 ןמצע תודיחה .ףוסב ולגרתת ועא קחשמהש תורמל י |. לש םימוליצת

 .תולק ולפאו ,דחוימב השק | תכונה  טרסה

 | הקיפרגב הוולמ | וניא לש הריזל רובעלו

 74% - םייח ךווא והז ,ןיידע ,המישרמ רפוס ..ובש רחא טוש

 8 תורמלו םיבלשה 15 תורמל [ .ף"> הברה םע קחשמ ררקמל סנכנ א

 רומוהה תורמלו ,ןורכיזה הגמ ,וימדה ללגב רקיעב דגנ דדומתמו

 ירוחאמ תונויערה לש רידאה לע | הדיריהו | רומוהה | ,םיפפועמ | םיתמו

 תא ובזעת םתא ,םיבלשה לכ [/ רתוי םיעודי  םיטרס | םיקובקב י ₪

 אוה לכ רהמ דואמ קחשמה לבח .תוחפ | םיעודיו | אלוממ ףועו

 .ןשקאו חתמ קפסמ ץא | רתנפלש | ,דואמ לש ,איפקמב

 הרדיסב ומכ | תוישיא | ,ררקמה ותוא

 75% - ללוכ ןויצ שי הרדיסל .תרייוצמה | -- | - | קילחי רתנפה

 .דומע רסחש ,ינונב קחשמ = הקיפרג ילב ,םירתוימ םירוביד ילב ,דחוימ יפוא | .דועו גלש-שיאב םחלי ,תרקמ

 טושפ קחשמה .יפואו הרדיש [ תא הקל קחשמה .קזח יפוא םע לבא ,המיהדמ | ררקמהמ ץלחהל קיפסמ אל רה

 דאה לאיצנטופה תא זבזבמ קב הרדסה לש הקיסומה תא ,הלדה הקיפרגה | ,דוורש  תורעיל עלקנ אוה

 - !דורוה רתנפה לש ..רתנפה לע לבח טושפ .והזו החיתפה םירישעב םחלנה דוה-רתנפה רג
. 



 םיישיא םיבשחמ

 50-מ רתויו 764 ךסמ םע 51 +

 2 + םיגוסה לכמ םיקחשמ

 .ח"ש 700 קר .רבכעו םיקיטסיו'ג

 .03-932216 .לט ,תודש ירוא

 .שדחכ ,הגמ 40 ,חישק ןנוכ הריכמל *

 .04-312342 ,יחרזמ ביבא .ח"ש 0

 5801זת%ם₪ תונקל ןינועמ *

 ,יתיא .בוט ריחמב 1.578 0

 .ברעב 20:00 דע 03-6471849 .לט

 הגס
 2 + םיקחשמ 3 + רטסאמ הגס *
 .הלועמ בצמב חדקא + םיקיטסיו'ג
 .ברעב 04-340469 .לט ,רמא םסעונ
 + הלועמ בצמב הגס הריכמל *
 12 + חדקאל םיקחשמ 3 + חדקא
 הנתמ + האיצמ ריחמב םיקחשמ
 ריאי !םניח קחשמו ןוסאגמ :הנוקל
 .04-820816 .לט ,ןמ

 ,הזיראב ,ירוקמ ביירדהגמ הגס *
 .תוטלק תפסותל תורשפא .שדחכ
 .02-610427 .לט
 5 + טרקס ביירדהגמ הריכמל *
 קר שוכרל רשפא .םילועמ םיקחשמ
 .לט ,ןויח קרב .םיקחשמה תא
 .צ"החא 7
 14 + רוא חדקא + הגס הריכמל *
 .03-497194 ,לקנרפ ןרע .םיקחשמ
 :םיקחשמ 4 ,רטסאמ הגס הריכמל *
 דרוס"ףוא דרול ,דיק סכלא ,1 קינוס
 קיציא .ח"ש 470 קר :קאד דלנודו
 .03-9649410 .לט ,הנוקסמ

 וימאותו ודנטנינ
 105 תטלק + יוב-םייג הריכמל *
 .לט ,ןתנ ןרק .ח"ש 500-ב םיקחשמ
 .ברעב 9
 2 + ח"ש 80"ב ןוסאגמ הריכמל *

 .ח"ש 210 לש ללוכ ריחמב תוטסק
 .04-444116 .לט ,יעור דלפנזור
 ודנטנינ לש םיפיט רפס הריכמל *
 !ח"ש 30 קר !םיקחשמ 200-מ רתויל
 .04-729373 .לט ,דעלג גרבלגנא
 ללוכ ,סקיפרג רפוס הריכמל *
 לכהו קיטסיו'ג ,הריחבל טיקחשמ
 הזיראב
 אוו6א0 ןוסאנמ + הוריכוש .

 םיקחועמל הטינכ ןיא

 | !םיטיוזמ וא םיק תעומ

 03-6991303 .לט ,ןרטש ינוי .
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 דחא ,םיקיטסיו'ג
 קחשמ + יטוחלא

 375-ב ,ח"ש 149 לש

 .ןיוצמ בצמב ח"ש
 .לט ,רואיל הסבק
 צ"החא 3

 .ברע תונפלו
 יוב-םייג הריכמל *

 4 תטלק + תירוקמ
 + םישדח יכה םיקחשמ

 ןרוהנייא .הרואתו תלדגמ תיכוכז |
 .צ"התא 06-379364 .לט ,לאיזר |

 שדח ,ילסרבינוא ודנטנינ הריכמל + |

 | תדקאל קחשמ + חדקא + הזיראב |

 | קר :ןוסאגמל רבחמ + םיקחשמ 5 + |

 .04-257821 ,שיבייפ רינ .ח"ש 700 |

 וימאותו .יס.יפ
 לש ומול תא ףילחהל הצור * |
 לש הדוסו סנו'ג הנאידניא ,לקטנטה |

 -ןב ירוא .סוטיבוה תאו סיטנלטא |
 .09-570598 .לט ,יבצ |
 ינימ לכ םירחובש ,לזפ קחשמ * |
 דע) םיצורש םיקלח המכב תונומת |
 ,יגיג תירונו רינ !קילדמ טושפ .(282 |
 .צ"החא 04-724181 .לט |

 רובעב ,הזיראב ,םיגרואה הפלחהל * |
 .לט ,ןמרסו איג .660/-ל רחא טסווק |
 .צ"החא 03-9673174 |
 | יקחשמו םיטסווק הריכמו הפלחהל * |

 .לט ,רוצ םריבא .םימיהדמ הלועפ |
 .ברעץב 6

 :םיקילדמ וברוט םיקחשמ הריכמל * |

 7 זז ,ךובמב המחלמ ,הקיתנע
 .לט ,ץיבוקלוו ןורוד .הירטסיה-הרפ |
| 03-5404489. 
 םיטסווק הריכמל וא הפלחהל * |
 .םייניצרלו ההובג המרב םיקחשמו |

 .ברעב 09-336179 ,יקסניבולוג יבוק |
 ,לטסירקה תא ףילחהל ןינועמ *
 .דועו תוומו םייח ,ןומראל תוחתפמ

 .06-942714 .לט ,ימדש ינוי | |
 ,הקיתנע ,סולינה לע חצר :הריכמל * |

 .לט ,יקסבוקניצרמ יש .ץפסארו

 .2100-16:00 ןיב 22

 יתוא וחכש תא ףילחהל ןינועמ * |
 דעב 2 ללחה ףולר וא 2 תיבב =

 .לט ,זפרה ןרע .3 טסווק-סילופ
.057-277683 | 

 םיקחשמ הפלחה וא הריכמל *
 םיירוקמ ,ל"וחמ רתויב םישדח |

 ךאלמה ,ןפ-רטיפ :ומכ סירידנו
 דיויד .דועו הרויה קראפ ,לאירבג
 .03-860442 .לט ,ןהכ

 הגס
 םיקחשמ ףילחהל ןינועמ * |

 .09-901910 ,סונמ ביני ,ביירדהגמל
 (יסז זאפ תטלק הריכמל *

 דבלב קיטסלפ תזיראב ריג- םייגל |

 .לט ,הנשוש ןרוא .לט .ח"ש 75 ךסב |

 .ברעב 04-416559 |

 1 קינוס :ביירדהגמ תוטלק הריכמל +

 | רשקתהל .40זדדז6 6155 |

 | .04-234593 .לט ,גומלא דוהא :ברעב

 90-ב ריג-םייגל קחשמ םגו .דחא-לכ 1

 .03-570793 .לט ,לארשי ירמוע .ח"ש

 תטלק + הלועמ בצמב

 קחשמ תא ףילחהל ןינועמ * 1

 תישפוח תוקבאה וא לסורדכה :

 .\/זס6!(5 תגסומזג 2 דעב ודנטנינל |
 03-9622641 .לט ,הכרב ימולש |
 .םיירהצב |

 ,יוב-םייגל 2 ה'גנינה יבצ הריכמל +

 3 ויראמ רפוס ,3 בוחרה ימחול |
 ,םוזח יתיא .האיצמ יריחמב ןוסאגמל |
 .09-426124 .לט ;
 רפוס ,ןוסאגמ קחשמ הריכמל * |

 .לט ,זפ יעור .בוט בצמב 2 ויראמ

 תא ףילחהל וא רוכמל ןינועמ * :
 וא ת-15 דעב אוג זס אד |

 .07-739686 ,בקעי .1ז1ם5צ וא ;
 ר 84ד1/4א 2 תא ףילחהל ןינועמ * +
 םסק ןנוכ תונקלו .60צד4 3 |
 .לט ,יתיא קודצ .ודנטנינ רפוסל :
 .ברעבו צ"החא 03-9674013 |
 5 ,ודנטנינ תוטסק ג :הריכמל * |
 .לט ,ןמסרטש ןרלא .ןוסאגמ תוטסק :
 .ברעב 03-6421942 |

 350 קר .ןוגרד לבדו 570% |
 .03-631142 .לט ,יזח יכז .ח"ש |

 ח"ש 50-ב ביירדהגמל םיקחשמ +

 וימאותו ודנטנינ

 .17:00-16:00 תועשב 6

 זחא גז, ץזסחד 2 וא 57148 תסא

 :ודנטנינ-רפוס תוטלק יתש הריכמל *

 | --- :ןוזיס םןיחב האכה העדואה תא ואסרפ 6 ]
 7, (םילימ 207מ רתוי אל) :העדומה חסונ

 ו 2 999..4%%ייי'+

945%44544444%4>% ,+5% 

3%399999047%%0% 99% +%% 

 4 4 ל 0 ..:( 5% 9395%%9%%97%99%0%% ן

 יב .ביבאילת 220 .ד.ת

 | .יייידיווווווה

7 45555+%%+55++** 

 םיקחשמ ףילחהל וא רוכמל ןינועמ +

 לט .2 בוחרה-םחול ומכ םישדח

 .09-445857 .לט ,ןמגינוה

 | ..הרצ תעועב |

 5טקסז 0 קחשמב הרזעב ןינועמ *

 הרזע לכ .(תוינוכמ ץורימ) 4

 ,גרבצרווש רואיל !הכרבב לבקתת

 .ברעב 03-9621070 .לט

 עוקתש ימ לכל רוזעל ןכומ *
 יליוו ,2 םיפוקה יא :םיקחשמב
 הידנריק ,יפונס ,םיגרואה ,שימייב |

 :םיקחשמב הרזעל קוקז ינא .הדלזו
 סנו'ג סנאידניאו 2 םינילבוג

 .08-436142 .לט ,איג .סיטנלטאב |

 םע םלוע םירבוע לזאזעל ךיא * |
 0587 08 01.08% -ב םסוקה
 םיגרואב רוזעל ןכומ הרומתב 3
 .לט ,ןירפלה באוי .2 םיפוקה יאבו |

4 

 11 תונבו םינב םע בתכתהל ןינועמ * =
 וימאותו .יס.יפ ,םידיקפת יקחשמ לע
 ,21 דלפשריה - ןירפלה באוי :טרופסו
 75244 :דוקימ צ"לשאר

 ,0-הגמו ביירדהגמ ןודעומ שבגתמ |

 .םניחב םיקסידו תוטלק תפלחהל
 .לט :והילא קיציא
 .ברעץב 4

 5 .4+555599יייי



 . םזס-אוהדזגז, :קחשמה םש
 י ודנטנינ רפוס :וישכמה
 רפוע :קחיש

 | / ₪ !םיירזכאו םיינכמ םיביוא ינפמ םלועה לע ןגהל ךילע

 תומחלמ לש םינש ירחא
\ 

5 - 

 | םולש ררוש ,תויבכוכךןיב

 ריחמ = ,ןיידעו | .םלועב

 םיבאשמה .הובג תומחלמה

 25 7% תצעומ .ולדלדתה םייעבטה

 06 טופ 1 | הדיחי החלש היסקלגה

 א ידכ ,ללחה לא תדחוימ

 / (% "== טה ה תורצואו תורוקמ אוצמל

 84% - הקיפרג |[ וע ו כ יו בט
 ךסמה ךרואל הליגו הקלחה [ ו ו = == 7 .דורשל וחילצי בלחה-ליבש

 האצמ תחלשמהש ,אלא

 - שדח יתוברת עזג
 | "צח םיישונא-יצח םירוצי

 שובכל םחוכב רשא םיינכמ

 !בלחה-ליבש תא

 קר אישה מ ל תושרל תודמוע תועש 2

 תב קחש כל הדו 8 2... ...דכ תחלשמה תועפמ

 5 עזגה םע דדומתהל

 2| םירוציה .שדחה
 ינחתצר בצקב םיברתמ

 ה

 / 10 לכ ל

2 
 ףונ לש תובכש הבוה םע [/ של ל
 קחשמל םינתונ טלחהבש [ | ו ו קווי

 .האנה לש םיבוט םיעגר הברה [ 4 |[ ₪ | 506056 5ושש 7
 םהש ,םיעקר ףיסונ ךכל [

 יד םיביואו םיבוט טלחהב
 .םיקילדמ

 וי .רזומ רבד שי ןאכ ,תידיה ל תו תועש

 תוי תינפיה הסריגה לש הברהו ,ןשקא הברה שמי

% 

 ון א משו

 - רנו א
 6) תיאקירמאה וזמ הקילדמ ץא - לבא  םיביוא < ;עי* - . - 3 2 / ₪ 4% - ְי ן | | וו
 נזב .(ונק' 5 ג אל תיאפוריאה .םימיהדמ םישודיח 09 4
 | ה תק מאה הסרגהש לש | רזומה | קשנה | ל | מצע ל 5
 : ונכט ילילצ | 6.8. אוה קחשמה 888 2% לב -. ינבצו 2 מה ל ל יו ב תא דימשה חילצי

 -ב אלו ודנטנינב אל(₪
 לחתפמ) /\011עו9וסמ

 . המ ורסמ אל (קחשמה וקו
 ק ₪ ל שנ והז ,םינפ לכ לע .ולאה תוביתה ישאר שוריפ

 לע ו ה וציחל הכירצמ ותלעפה .ידמל לכס רזומ

 |32 ךות םא .םירוציה
 /וחילצת אל תועש
 =  .,םירוציה תא לסחל
 ..תישונאה תושיה לכ דמשות

 .רזומק וכ השולש [-
 אלש ל קחו | סא ארונ אל

 .דחוימ ץמאמ םכמ וא ,תומישרמ |
 .- . א וניב % רו" 2 - בו
 80% - םייח ד וש וש : 8

 ,ןורכיז הגמ 8 םע םיבלש 7" לו 2 |
 תוכ-יקוזיח ,םיביוא הברה
 < תונהל םכל ורשפאי ,המודכו

 | דו מ רתוי אל לבא ,קחשמהמ
 ג

/ 2 

 קשנהמ ץוח | ,לזמה 1
 זכרמ | אוהש הזול

 אל וב אקוודו ,קחשמה
 זא | ,שמתשהל | וברתה

 חוכ יקוזיח שי קחשמב
 םידחוימ םיניגמו םיליגר [

 .קחשל ךל ורזעיש

2 % 

 79% - ללוכ ןויצ
 מ תוירי קחשמ דוע
 .ףא ץיפקי אלש
 א ול רובשי אל םגו

 [ 3 !ןהובה



 :קחשמה םש

 יוב םייג :רישכמה |
 תופא :הקחיש

| 

 .המקנ .שפחמ | תימס רטסילא

 ןעדמה לש ונב אוה רטסילא

 ,וסנפס .תימס רסנפס קירבמה

 העודי רואל האצוה רובע דבע

 אוה םש .ןוסמי'ג הנוי ,י'ג םשב

 סיבהל לגוסמה רידא טובור חתיפ

7 
 ןיא .םכתא לבלבי אל ןויצהש

 םייגה ליבשב לבא ,עבצ ןאכ

 םע הלועמ הקיפרג ןאכ שי יוב

2 

 .יתוכיא טושפ .אילפהל הקלח

 84% - לילצ
 יי ") וב ד יי 7 ה

 ג
 .קילדמ

 79% - קחשמ תמר
 אל ףלטעה-"שיאב הטילשה

 ב
 ףאש ,קחשמל םיבלש השימח

 ד
 !תויהל היה

 ו יונג
 מו מתר

 רוח מ ל נא
 םכתא קיזחיש ליגר קחשמ דוע
 עצוממ ןפואב יובדםייגה לע

 ...ידמל =

 ו
 .בזכאמ תיסחי קחשמ
 לבא ,הרידא טושפ הקיפרגה
 יד המ>

 רבכ ול רפחתמ ,ומצע רטסילא .ףלטעה-שיא תא

 םקור אוה םש ,ירותסמ בשומ םוקמב םינש המכ

 תקלחתמ המקנה .ףלטעה-שיאב המויאה ותמקנ תא

יקיתו | םיביואו | םיינכמ םיפלטע | :םיינשל
 ם

 .המיזמל ופרטצהש ,ףלטעה-שיא לש םיעבשומו

 ןוגמב םיאב םה .םימחר ירסח םיינכמה םיפלטעה

 םירוצי ןונגסב ףלטעמ ,םילדגו תורוצ לש רחבמבו

 םי"ושעה קנע יפלטעל דעו ןוציחה םלועהמ

 :תא ושגפת םיליגרה םיביואב .השקונ תכתממ

 ודובכב תימסב ןבומכו שיבכעה ,ררקניט ,ורטקלא

 ,תדחוימ ףלטע תפילח שבול תימס .ומצעבו

 .םידחוימ חצר תוחוכ םע דלש תייומד

 וכרדב אצמנ ףלטעה-שיא רשאכ ,ליחתמ קחשמה

 םידדוש תויפונכב םחלהל וילע םש ,קרוי-וינ ריעל

 רבכ ,ריעה לא עיגמ אוהש עגרבש אלא .םיעשופו

 ,םייתניב .ןושארה "בצק"ב םחלהל ךירצ אוה

 .ריעה תובוחר לע םיטלתשמ םינטק םיפלטע

 יא אצמנ ,ףלטעה ייומד ,םיטובורב הטילשה זכרמ

 לש השילפה |

 ףלטעה"שיא
 חבוט

 .יפוסה ברקל ,תימסב

 ךטמה ךרואל קילחמ ומצע קחשמה

 ףיטוהל שי ךכל .תיתרגש יד הרוצב

 היטנה ומכ םידמחנ םיעטק המכ

 עגהל ןמרדיפס לש תיעבטה

 ךירדמ ןווכ שוח ותוא התיבה

 ןודב תכלל ידכ קחשמה לכ ותוא

 ןמרדיפס לש וז הנוכת .הנוכנה

 םבלשב רקיעב הליעיו הבוט

 הזה שוחה .קחשמה לש םינושארה

 קלחמ קומחל דציכ ךתוא ךירדי םג

 .םיביואהמ

 ךסמה לע ,םיקחשמ הברהב ומכ

 תמו לע עדימ הברה ולבקת

 הפקתמה ,הנגהה ,תועיגפה

 .םכלש היגרנאהו

 תודיס לע ססובמ ומצע קחשמה

 .ןמרדייפס לש סקימוקה



 הווי קמ יוקקי- == ש-שרדועצה ,,יש דחה ב דר -2-2 | =

 .רבעב הכרד םרט ולגר ףכש ,תומוקמו םידעיל סט יוב-םייגה ,וישכע

 !תושונאה םשב תובושח תומישמל אצוי אוה

 םיבכוכדיב עו
 שדחה רודה

 ינתפאש | קחשמה לכ !תומישמ האממ רתויו
 ,תכבתסמו תכלוה המישמ תא תצק ריכזמו

 רתויו רתוי תישענו תכלוה 5  ללחב  המישמ
 תומישמה ,ללכב .השק ר'גור םש .יסייפל
 .יופצהמ תושק רתוי | דימלת אוה וקליו
 ךורדית םע ליחתמ קחשמה .ללחה-תימדקאב

 רעוצ התא | ,ןאכ ךירדתה .ךסמה לע המישמה
 ןיטפק לש הנומת ללוכ דעונש סרוקב

 .תוקיודמ תולחנהו דראקיפ ךתוא רישכהל

 ,האלמ הגוצתל רובעת ןאכמ תנפס לע דקפל

 רשג לע תדמע וליאכ | ,זלרפרטנא | ללחה

 ותכרדהב תונוש תומישמ (!)האמב

 .דראקיפ קול-ןא'ז ןייטפק לש
 עסמ הרדיסה לע ססובמ קחשמה

 הנופיס לע .שדחה רודה :םיבכוכ-ןיב
 לכ תא אצמת זיירפרטנאה לש

 ושרדי תומישמה .רכומה תווצה

 ירבח לש םהירושיכ תא לצנל ךממ

 .תווצה

 םיבלש םירשעמ בכרומ קחשמה

 תוכרעמה לע יארחאה ףרוו :תווצה םע רשק רוצית

 ,יאנכטה ,גורפ-הל ,הטאד ישונאה טובורה ,תויטקטה

 ,דחא רפסמו ,םירוגישה לע יארחאה ןייארבוא

 תרקב לע יארחאה ,רקייר ליוו םשב םג עודיה

 .תומישמה
 ,טווינ ,םיעונמ :הניפסה תוכרעמ לע הטילש ךל שי

 ,םירזייפ !תוברקה - לודגה ףיכה - ןבומכו תוריהמ
 .דועו הניפסה לש םיניגמה ,םינוטופ

 ."% | 7 ₪ יידו .-'"'-
*. 

 = "9 ו ו ו ומ גם ו צג יו "ל
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 רי ממ

 ו א וו כ ודיני ה

 יוב"םייג :רישכמה
 תופא :הקחיש

 ,תושק תושענ תומישמהש לככ

 תונכס רתויו רתוי ךינפב תודמוע
 םירוצי םנשי םיביואה ןיב .תוישחומ
 לייטס זיירפרטנאל םישלופה םירזומ
 להנל.ךירצ ,דימת ומכו .ינימשה עסונה

 .היצרדפה יקוח יפ-לע רבשמה תא
 ךלש םישעמהו ןויסינה ,עדיה ,וישכע
 .קחשמה תאצות תא ועבקי

 95% - הקיפרג
 ,תומישרמ תוקורס תונומת
 .דועו ,המישנ ירצוע ללח"יפונ
 תא ויכהל אל - טושפ
 ישב

 88% - לילצ
 הברה םע הבוט הקיסומ
 .םייתוכיא םיטקפא

 89% - קחשמ תמר
 תיללחב החונו הבוט הטילש

 אל טלחהב הטילשה ,לבא

 ןויסינ הברה הכירצמו הטושפ

 םכל שיש רוכזל ךירצ .לוגרתו

 לגל מ גב מ"ג

 שרודש ןמוימ םדא"חוכו

 ...הסונמ דקפממ הנווכה

 95% - םייח ךרוא
 תוקתומו תושק תומישמ 0

 לש תועש דואמ הברה ג

 קירפ לכל האנהו קחשמ

 'יוב"םייגה לש הסונמ

 ל0%ַ - ללוכ ןויצ
 רתויה םיקחשמה דחא
 .יוב"םייגל ואציש םימישרמ

 ה
 ו

 !ןטק הזכ



 ל 0115116 :-ה :סתשמה םש

 ודנטנינ-רפוס :רזושכמה

 ופוע :קחיש

 לילת ,החוורל תחתפנ לזרבה תלד

 ךרבעל רעתסמ עלקמ-תתב דייוצמ

 ןוכמ התא .טפב ברק-תאירקו

 לע ץחול ,ךלש עלקמה תא ורבעל

 .הנקהמ ררחתשמ תוירי רורצו קדהה

 ודימ עלקמה-תת תא טמוש ליחה

 בר ישוקב .םד בז אוה .ומצעב לפונו

 תשומחתה תא תחקל קיפסמ התא

 רשפאיש חתפמה תא ישפחלו ולש

 ..רשאכ ,םיחוטב םירוזאל רובעל ךל

 ..ךילע רעתסמ רבכ ףסונ לח

 ןיתממ ,ןוימד לכל רבעמ ,רידא רצוא

 .תיצאנ הריט לש היכבנב םש-יא ךל

 לסחל ךילע וילא עיגהל ידכ ,לבא

 לש תואצמהו םיביוא רתויש המכ

 .ישילשה ךיירה

 טבמה תדוקנמ להנתמ ולוכ קחשמה

 התא ,הטמל ,ןסמה עצמאב .ךלש

 .קשנב תזחואה ךלש דיה תא האור

 88% = הקיפרג
 המוד .הבוט טלחהב הקיפרגה
 לבא ,יס.יפה תסריגל דואמ
 !רתוי בוטו רהמ קילחמ ךסמה

 83% - לילצ
 המדנ לבא .יס.יפב ומכ ,בוש
 .ווביד רתוי הפ שיש יל

 87% - קחשמ תמר
 לש תומדב החונו הלק הטילש
 תובוק הבוה םע ,ץיבוקצלב
 .ישיא דואמ יפוא ילעב

 84% - םייח ךרוא
 הבוה לבא םיביבח םיבלש 6
 תסרי'גמ םיעשעשמ תוחפ
 ו'הת ,תאז לכבו .יס.יפה
 ...ךיוצש ומכ ךסמל םיקובד

 85% - ללוכ ןויצ
 .םיהדמ אל לבא בוט קחשמ
 ולש קובהמ והשמ דביא
 ירוטסיהה ובעמב
 .ודנטנינ-רפוסל
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 עודיה קחשמה אוה
 .יס.יפה לש םילודגה םיטיהלה דחא

 ."תיצאנה הריטה"
 םשב םג עודיה ,(/0119מ506ת 3-ק

 ,םייתרקו* םיסרפב הכזש ,הז קחשמ

 הודנטנינ-רפוסה ...לא עיגמ ,וטוטוא

 - ןישכע דבוע -

 :הוזא 446 =

 לש הזה יפואה תא תרמשמ ,ודנטנינ-רפוסה תסריג
 .ושאר טבמב תוברק

 ,לשמל .תושדח תויורשפא המכ ול ופיסוה קחשמה
 תקיודמ הפמ םכל גיצת 51481 לע הלק ּהציחל
 ,ךלש םוקימה הבו

 [וגז ,לבא .רהמ רתוי ומדקתת
 ,הוידאה הכימתה אוה ןיינעמ דואמ
 א .ודנטנינ לש רבכעב קחשמה לש

 8  ,בטיה תלעופ

 קלוחמ והזה קחשמה
 .תומישמ ששל

 ידכ םילק םיצופיש

 .ודנטנינ-רפוסה

 תא לסחל .תונושמו
 .4 רותפכ ריד תא גורהל ,סורג סנאה

 ןוחמ ןפואב לידבמה ןורחא ?וניש
 היצאטומ-לותחהו באש

 ,לעה-תיצאטומ
 ודנטנינ-רפוסה יה לש ולוסיח ,ףוסבלו

 0 םילותח-תויצאטומב ופלחוהש
 .עשורמ רוטטקיד ,רטס
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 | לש התשקבל
 0 התנוש ,ודנטנינ

 " קחשמה תרטמ
 | ןימוקצלב .טעמכ

 [ ןוקילבופרה תורישב

 .ףוטטקידה רומאכ
 |[ תא ושפח) רטסיה
 " םשב ןוימדה
 1 .(רלטיהל
 < םכילע וישכע
 | םדקתהל | ליחתהל
 | תופל ,םירודזורפב
 .הלאמש וא הנימי
 | ת"נפחמ | ןקורלו
 ככ .ביואה ילייחב

 , וותפכ תא וקיזחתש

 - ,ץוחל העונתה

 ,ןייוצמ לעופ רבכעה
 ןולנקת ךסמה ילושב
 [7  י'ניח עדימ
 [" בצמה

 צ ,ץיבוקצלב
 ייירב ,תשומחתה
 ,תורצוא
 וודוקנ ןבומכו
 | תודוקנ
 /5 לכב ולבקת

 רעמ ואצמתש
 לדה תא .ידוס
 , םיחתופ

 " חל  יסיפה
 לכו םה

 לש =



 ויפס ודנטנינ * דיפס ודנטנינ * דיפס ודנטנינ א דיפס ודנטנינ דא דיפש ודנטנינ  דיפס ודנטנינ

 ו

 דיפס ודנטנינ * דיפס ודנטנינ * דיפס ודנטנינ  ריפס ודנטנינ א ?'פ0 !?/6/'| יא דיפס ודנטנינ

 אזא6 סז דווח אזא6 :קחשמה םש
 יוב םייג :רישכמה
 תרפא :הקחיש

 סופתל ךישממ ששת ןועגש

 קחשמ דוע עיגמ וישכע .הצואת

 אקווד ,לבא .יוב םייגה לא םג הזכ

 !ןיטולחל בזכאמ הזה קחשמה

 והשמ הוושש דיחיה רבדה

 ןנכתל תורשפאה איה קחשמב

 אל .םכלש םירירשה שיא תא

 ןגוה קלהב אקווד רוחבל םיבייח

 .ןמ-ו'צאמ וא

 ןה ,תולודג תויומדהש תורמל

 :ונמא םא ער טושפ וארנ

 דע  וכת | ,העורג הקיפרגהש

 םתס !םילילצל וביישקתוש

 תיסחי םירירשה ישנאב הטילשה

 תרשפאמ אל ןיידע לבא תלבסנ
 .קחשמהמ תונהל
 ןועגשה אוה ועואז* םא ,רוציקבו
 והילא-דיל וכל ,םכלש ישיאה
 לע לבח !םילבכל וא (הכונחב)
 ל

 אוזס 29 :קחשמה םש
 ודנטנינ :רישכמה
 82 ראטס :הקחיש

 ירי לש  וילענל קילחמ התא
 .29 גימ סייטו ב.ג.ק ןיצק ,ביירונ
 םחלהל איה ךלש המישמה
 סופתלו ימלוע רורט ןוגריאב
 .בוקרק לנולוקה ,וגיהנמ תא
 ,הזה קחשמב ןבצעמש המ
 ,ונחנאש בשוח והשימוש
 הלילע | .םיטוידיא | ,םיקירפה
 ןיאש ,םידודר תומש ,תינטשפ
 .קחשמל רשק םוש םהל
 - הסיט המדמל םתיפיצ םא
 תוירי קחשמ והז !םתיעט ,ספוא
 קחשמה ךרואל סוטל ולכות וב
 תומישמ 6 שי .וכותל וא
 .הנשמ-יעצבממ תובכרומה
 ,םיבוט תיסחי ריוואה תוברק
 יקוסמו יסוטמ בורש אלא
 לקש ,הזכ הנבמב םיחיגמ ביואה
 קחשמה יבלשב .ולסחל דואמ
 רחבמ דוע שי םימדקתמ רתויה
 מור לבא קשנילכ לש
 .הכומנ קחשמל

 , .המ ,דחא ןקחשל דעוימ קחשמה

 = +-,חתמל ידמ רתוי ףיסומ אלש

 | == .ואיאמ מג6א :קחשמה םש
 ודנטנינ-רפוס :רישכמה
 ביבא :קחיש

 | -  םלועב ללותשמש ןועגיש דוע
 ,יונש םשל ,םעפה .םירואזוניד
 תרזעל םיאבש םיבוט םירואזוניד
 .ה'רבחה

 רתוי* םוסקי חטב הזה קחשמה
 םירואזונידה .םינטקה םיחאל
 קרוי-וינ הלודגה ריעל םיעיגמ
 .םדאה-ינב םהירבחל רוזעל ידכ
 ,סקריס םייאמה םשב ,ונידה
 היליציסו יאול תא ליצהל ךירצ
 ךיע" עשרה רוספורפה לש וידימ
 םג ןבומכ רוספורפה ."תבבוסמ
 םדאה-ינב תרזעב ,קשוח
 .סקר תא סופתל ,םייובשה
 סקר תא ליבוהל ךילע ,וישכע
 ,םיתב |,תיתחתה-תבכר | ךרד
 תא ליצהל ידכ דועו תובוחר
 .ומצע תאו וירבח
 םידלי רפס לע ססובמ קחשמה

 || ןביטסש = ,םירמואו | חילצמ [
 | מממ תושעל ןנכתמ גרבליפש

 75% - הקיפרג

 79% - לילצ

 82% - קחשמ תמר
 78% - םייח ךרוא

 76% - הקיפרג 55% - הקיפרג
 40% < לילצ

 686 - קחשמ תמר

 38% - םייח ךרוא
 50% - ללוכ ןויצ

 72% - לילצ

 77% -< קחשמ תמר

 71% - םייח ךרוא

 75% = ללוכ ג



 .3 600% 8011 :קחשמה םש
 | ואיג ואינ :רישכמה
 רפוע :קחיש

 ץראב שי ילוא ,רבכ ונרמא ,ןוכנ

 תא ...לבא ,ולאכ םירישכמ םירשע

 קחשל ולכות םיקחשמה בור

 ודנטנינ-רפוסל םהלש | תורודהמב

 לש תויונחב ...וא ביירדהגמל וא

 הסינכה ןהב קחשמה | תונוכמ

 לכ ..ו הלעמו 16 ינבל תלבגומ

 ,בגא !םילקש המכ הלוע בוביס

 רתולה םירישכמל קחשמה תואסריג

 לרחא ללכ-ךרדב תועיגמ ,םייתנפוא

 וכחת זא .םיבוט םישדוח המכ

 אל | ונחנאש תורמל ,תונלבסב
 ..ןהילא אצי קחשמהש ,םיחיטבמ
 ,ואלג ואינה תא סינכמ הזה קחשמה
 לש םלוע לא ,קירפ תא ןבומכו

 92% - הקיפרג
 טרדנטסב שה 9

 ולא .ואיג ואינה לש ההובגה
 תולבוקמ ןניאש תויוכיא
 תויתיבה קחשמה תוכרעמב
 ו ני יל ו ב1
 יל כ יי עלוב
 נע 1 ל ית

 הטאה לכ אלל לכהו הקלח
 ג

 95% - לילצ
 תולוקב שודג קחשמה
 םימאתומה םירידא םיטקפאו
 !קחשמה רתא יפואל

 79% - קחשמ תמר
 -יא !לבסנ יתלב ,יתלב ,יתלב
 טולשל השקש רמול ושפא
 לש ביריה טושפ ,תויומדב [

 האנהה !ינלטק בחשמה [|
 א |

 !שארב

 81% - םייח ךרוא
 דעוימה לכסתמ קחשמ
 !דבלב םינעוצקמל

 89% - ללוכ ןויצ
 .וטנ תומילא לש (!)הגמ 106 [

0-1 
 | ג

 , ווי הד

 ,תאז-לכבו .ואיג-ואינ ירישכמ םירשע ילוא שי ץראב

 ..וזה הרידאה הנוכמל שדח קחשמ םכינפב גיצהל ונטלחה

 !תומילא לוע הגמ 106 - ונוכיה ונוכיה זא

 ןונגסב תפרוטמ תוקבאה
 לש קחשמ והז ששת
 ,םלנש וא  דחא קירפ
 .ךסמה ךרואל קילחמה
 הרשע ןיב רוחבל ולכות
 לכל רשאכ ,םינוש םיבירי
 תועונתו תונוכת שי דחא
 .תודחוימ

 דגנ קחשל םכל
 דגנ ,בשחמה
 -שאר םירבח
 תוגוזב וא ,שארב
 .בשחמה דגנ
 םמצע םיביריה
 םינווגמ דואמ
 ;קנאידלא | םהבו

 .דועו םיבודצלסחמ ירברב
 הברהב ומכ קוידב
 .םירחא םיקחשמ
 תוכזל איה קחשמה תרטמ
 ידכ | .תופילאה | ראותב
 הריזה ףולא ראותב תוכזל
 דדומתהל וכרטצת
 םינוש תומוקמב

 אוה אישה לבא .הינב רתאב לשמל .םינכוסמו
 ,תלמשחמה הריזב 1 |

 טשסאז,כ ןונגסב
 ,ןאכ 5
 םיפיקמה םילבחה
 הריזה תא
 ברקהו םילמשחמ
 לעו םייחה לע אוה
 ...תוומה

 רשפאמ קחשמה

 אל ללכב תויומדב הטילשה
 שי קבאתמ לכל .הטושפ
 !תונוש תועונת 17-מ רתוי
 ךירצ ,קחשמב חילצהל ידכ
 ןורשיכ ,תועש | ןמאתהל
 ,תונתפאש ,תונשקע ,דחוימ
 דואמ הברהו ףוריט תצק

 תא עצבל ידכ | !לזמ אמש
 וכוטצת טושפ תורידאה תועונתה
 = !םד בוז דע תועבצאה תא ליעפהל
 .וםל"תה תא םכילע תושקהל ידכ
 . םכתא תומרל חרוט בשחמה
 רשפאמ טושפ אוה !תויבקיעב
 לע בושו בוש רוזחל ולש םימחולל
 ךכ ,תודחוימו תומייוסמ תועונת
 - וןהילא ברקתהל וליפא רשפא-יאש
 "א םהל סינכהל לע רבדל אלש
 | דע ,רוציקבו !םכלשמ הכמ וקח

 ץוחלל וקיפסת םתאש
 ?חל  בשחמה ,םירותפכה
 'סחו תחתה לע םכל
 !םכתא
 ויבהל םילוכ: םתאש יפכ
 םיקירפל דעוימ הזה קחשמה
 1 !םינעוצקמבש םינעוצקמ

 .לבצא ול שיש ימ קר !הצלה אל
 . הציחל לש תוערפומ תויטנו תינויב
 = .תושרהל לכוי םירותפכ לע תיתייפכ
 | .הזה קפקופמה גונעתה תא ומצעל
 . ב'הואב ,קחשמה לש וריחמ ,בגא
 . זא ..ח"ש 700 ךרעב !רלוד 240 אוה
 . תוא םירכומ אלש לזמ ילוא ,םצעב

 < םג !דחפ לכסתמ םתס הז יכ ,ץראב
 ..םימשב ריחמה םגו ינלטק קחשמ

0 
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 נוט
 .קינוס ...לע תורבדמ ןלוכש תושקבו תולאש ןומה ונלביק ןורחאה ןמזב

 !קינוס םע שי םיקחשמ דוע הזיא !רחללתה תסריגב שי המ ?3 קינוס םע הרוק המ

 ..תולאש ןויליממ רתויל תובושת המכ הנה זא

 םיקהל ןנכתמ אוה ןתרזעב רשא קינוס לש ה + קינוח
 קשנ תיינבל תיניערג חוכ תנחת איה 0 שי | קינוסל ₪ חמד

 .ימוטא | ב תעגשמ

 קינוסו .תינרקודו 7
 םיאצוי וננכית הגסב [ 2

 המיישמל [ | קחשמ איצוהל 2
 רשאכ ₪ קר | ססובמה | 00

 קינוס | ,לבא .הילע 1 |

 דייוצמ הרוקש ומכ
 קדס 2 17 ו שי | ! ןדע ו המכב | 2 ,סנזיבה ב |

 .דועו הטקר-ילענ ומכ םישדח הזה קחשמהש הליגו רקס |

 היה זא ,בוט ...םלתשי אל
 !ןמהגמ הגמו קינוס !ןיא וישכעו קחשמ

 בוליש :שדח קחשמ - ריכהל אנ ,ןכבו ו ₪ 0 0%

 האצי קינוס לש רוטילקתה תסריג
 קר םייתעבו שדוחכ ינפל קושל
 ,הגאד לא לבא .תינפיה הרודהמב
 זא .ץראל םג עיגת איה וטוטוא
 ללועמ םעפה המ :לואשל וליחתת

 ?קינטובור ר"ד
 דיאורטסא לע טלתשה אוה ,ןכבו
 וילעש ,ץטקה בכוכה" םשב
 תולעב תודחוימ םינבא תואצמנ
 קינטובור .ןמזה ...לע יאליפ רשוכ
 ,האלפומה הנוכתה תא | הלגמ
 ליחתמו דיאורטסאה לע טלתשמ
 ...םלועה לש םינמזה-חול תא שבשל
 לש ושעמל עדומ וניא קינוס
 דיאורטסאל עסונ אוה .רוטקודה
 אוה רשאכ קר .תיתנשה ותשפוחל
 .היעבה תא הלגמ אוה םשל עיגמ
 הוולתמ םעפה ,דדוב וניא קינוס
 תעגשמהו הדורוה הדופיקה וילא
 .יזור
 תסריגל המוד ומצע קחשמה
 רובעל ךירצ | קינוס | .הטסקה
 רדסלו ,דיתעו הווה ,רבע :םינמזב
 .שדחמ ןמזה תא
 אוהש וכח ?המודכו םינויצ םיצוי

 ..,ץראל עיג'

 ;ןמהגמו הגס לש רוביגה ,קינוס לש רוחתסמ קינוס

 !ודנטנינ לש לזרבה שיא שצצצצש

 הנימאת לא | ?םינימאמ [₪ 27" 68
 תא הרציש ,םוקפק תרבח |כטמב] נייק"

 איצוהל הטילחה ןמהגמ 4% |
 קחשמה !ביירדהגמל הסריג | 44%

 לצני אוהו ןמהגמ-הגמ ארקי 664 !
 לש תונוכתה תא | 7 ל
 6 :תרוכזת) !בילרדהגמה יל

 = ,טיב-8 ודנטנינל םיקחשמ 8) [[8
 ןושארה בורקבו ריג-םייגל 4 | *

 | (ודנטנינ-רפוסל 1 |

 ₪8 קינטובור ד
 יא לע טלתשה
 0 ותוא ךפהו ינקלוו
 , תשורח-תיבל
 (/ יפלא | .םיטובורל
 יא םימימת םייח-ילעב
 0 לע .וידיב םייובש
 0 תונכסמה | תויחה
 ₪ תנוכמ תרמוש
 יי .תירודכ קחשמ
 ₪ קוס לש ודיקפת
 5 קל ,קינטובור לש רצבמה לא סנכהל

 ידכ קחשמ לש הגמ הנומשו םיבלש

 ריכזי קחשמה ,בגא .םייובשה תא ררחשל

 .יכ 2 קינוסב ועזאקה רוזא תא םכל

 !וילע ססובמ אוה םצעב

 ריג"םייגל קינוס
 לש םיקחשמ שיש טעו יאדוב םתא ,ןכ

 םאה ,לבא .ריג-םייגל םג ואציש קינוס

 לש קחשמ איצוהל תננכתמ הגסש םתעדי

 תואסר'ג ילבו ריג-ם"גל קר  קינוס

 ?ביירדהגמל וא רטסאמל

 וב םגו 80אז6 03408 ארקנ קחשמה

 .םינשונה ויללעמ לא רזוח קינטובור רוטקוד

 ,תומודא דלרמא ינבא 5 שפחמ קינטובור
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 םיסוטמ דגנ הירליטרא ,ספוא | לש האווסהה יעבצ תא וארת םימימת םיארנ הנגהה יקוסמ \ םישקומה תוערוז
 םירחא םיפפועמו | ..הזה ןילרושמה ..םינכוסמ דואמ לבא | !ווהעבטהל תושק
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 ירמה ירו

 תת = וי וי . | .אר צר
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 םיעלקמ םע תוניפס , .דיינ םיליט רגשמ
 ..תולקב תיסחי תועבוט | ...י'צואא י

 = - ירו

 םיעלקמ אשונ ןיירושמ
 .ינצקועו ריהמ אוה

 ותו יו-יו



ויי
 -א ><" ו - - . ומ ' ו

 או אשא :קחשמה מ ךל שי = ..1808% קשנב  שנמתשהלו ברקתהל םע ליחתמ קחשמה

 "הגמ :רישכמה [ | |רומכ !תוללוצ דג תודחוימ קמוע תוצצפ וליפא | עצבמ לכ ,םינוש .םועצבמ הרש

 דעלג :קחיש תוללוצה רשאכ ,דבלב תוימי תולועפב שומישל | ךלש םירושיכה תא וחבמב דימעמ

 תא תרחבש עגרב .יברק סייט רותב

 תא ךל ריבעי דקפמה ,המישמה

 תטרופמ הפמ | :םיאתַמק ורצתה

 .ךלש ירקיעה דעת ןבומכו

 ךירדתה תא עומשל תמייס אל דוע

 תונומתה .םימשב ,ץוחב התא רבכו

 לכ !המישנ תורצוע ךיניעל .תולגנה

 תויווז 16-מ תוארל רשפא ץפח

 סיטהל רשפא קוסמה תא .תונויש

 ןמזה לכו ,שארב הלועש ןוויב לבל

 לש ומוקימ תא  ,ראדארב ,לבקל

 רהזהל ןבומכ "ןיףצ  ,לבא | ביואה

 ףונה לע ףיקשמ התא ...עגפהל אלש

 תדוקנ יהוז .קוסמה תשמש ךןרד

 .ןושאר ףוגמ טבמ

 סוטל אוה ,קחשמה לש לודגה פיטה

 ,דמ טאל סוטת םא .רהמו ךומנ

 הירליטראל החונ הרטמ היהת התא

 םיעיגמ רשאכ.בלואה לש הקזחה

 וזה הנוכמהַש םירכזנ ,תוברקל

 תיחשמ-ילכ המכב תדייוצמ

 ,לשמל ,עלקמ-תתה .ידמל םייניצר

 לש קשנה-ילכ בור דגנ דחוימב ליעי
 קשנה אל אוה ,תאז-לכבו .ביואה
 שממ קשנ .קחשמה לש יראלופופה

 .םוחה-יתייבתמ םיליטה םה ,םח

 ביואה לש הרוצה תא וקרפי הלא
 |ךל ןיא ,לבא .רותפכ תציחלב
 זכלו הלאכ םיליט ידמ רתוי
 םיעגרל םתוא ךוסחל בושח
 .המלשמה לש | םיבושחה

 ךרובע ועצבי םיליגר םיליט
 יוקינו לוסיח תודובע לש יפו
 לכות ,ךירצ םא" הוטשוו
 ביבסמ ביואה תא ץיצפהל
 או החסה רוציל ידכ

 ,הבר האנהב ,ץלאתו םיינלטק םיליט ךרבעל ורגשי

 !לומגתכ ןתוא לסחל

 יפל) השק רתויו רתו* תישענ .המישמ לכו רחאמ

 ןמאתהל .ץלמומ ,(טירפתב תועיפומ ןהש רדסה

 והשמ ,לשמל" .הלחתהב םישק תוחפ םירוזאב

 זכרתהל בושח ,הרקמ לכב .המנפב רבשמה לייטס

 תוחוכ זבזבל אלו המישמה לש יזכרמה דעיב
 םיפילעמ | תוברקב ו -

 .םירתוימו ! יי ,

 תוענ תורטמה
 חרקה | תוירבדממ
 םש - הקסלא לש
 םייוסינ וכרענ
 םיידוס | םייגולויב
 ובנג בי'ואה ילגרמו
 ךרד ...תואצותה תא

 ,ןכ)  ןוכלתה-חרזמה

 ,(ונילא בורק שממ

 יס ,,המנפ תלעת
 .דועו הפוריא חרזמ

 םימואה לכ אל

 םיארנ | תומישמהו |

 תא םיביתכמ חטשה יאנת ,לבא .הזמ הז םינוש

 ךילע רשאכ ,לשמל .רגתאה תמרו הלועפה ךרד

 .הליל תמישמל תאצל

 טפטאד 5דא[א ₪ תא דואמ ריכזמ ומצע קחשמה

 ,הדבועהו םימוצעה םייפרגה םילדבהה דבלמ

 הזה | קחשמהש מש שי :-1

 לש ףיכ רתוי אוה = ,
 כ רשאמ הסיט []

 .תוירי קחשמ לש
 ,קפס ללכב ןיא |

 הקיפרגהש

 לש היצמינאהו |

 הגצמ | קחשמה

 .תושדח תויוכיא

 ו
| . 
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 ונומתה תא הנשמ קוסמה
 !המישרמו הקלח היצמינא

 88% - לילצ
 םא המ זא .בזכאמ תצק

 אלו הפ-לעב רסמנ ךירדתה

 אל אוה ,הזמ תוח ?בתכב

 תא לצנמ אלו ובד שדחמ

 !רוטילקתה לש חוכה

 89% - קחשמ תמר
 קחשמה ,םוקמ והשזיאב

 כמ5מאז תא דואמ ריכזמ

 ...""תרובחו דא

 ,קוסמ לש הסיט רוטלומיס

 .ןושאר ףוג לש טבמ תדוקנמ

 תורטמהו החונ ןאכ הטילשה

 לכ לבא .תולק תיסחי וליפא

 אקווד אלא יריב אל אוה ףיכה

 !הסיטב

 91% - םייח ךרוא
 ,תוכורא תומישמ 0
 | שממ וליפא ןקלחש ,תוניינעמ

 -- .תושק
8 0%. ,) 
0 

 \ ל מנ
 ככ ו .| - % 9 7% +

. , 3 % == 

 2 3% ויל



 עמ

 ו קלה . רה - 0

ל יסוד יטרס ז תבסה לש לודגה ןועגישה
 שמ

 נפ ,ד' נודו יקימ יקחשמ תורשעב ונקחיש רבכש ירחא

 < ,םירחאו ןידאלא ,היחהו הפיה ,הנטקה

 ..יסאלקה רפסהו טרסה לש ורות עיגמ

 16 .1מק16 0% :קחשמה םש

 ביירדהגמ :רלשכמה
 ריג-םייג +

 .(ביירדהגמה תסריגב) !ןורכיז | םילגנו'גב חכשנ רשא דלי אוה ילגומ ,עדוי לש יז
 , לעב ,רומאכ ,ילגומ = 2 לע | לדוגו 2
 ו ינפוג רשוכ 0 1 44 תויחה ידי 3 : .|

 .ול שי .ללכה ןמ רקיעבו

 . לש רידא רחבמ | ידי-לע וידא הקיפרג "ל

 = תוגצומה תועונת | תחפשמ  םיעקו םע []
 םע [ אל | .םיבאז םייטסטנפ
 הרידא | לכ םיחוקלה

 ₪ג ךרדב םילחה-ילעב + טרסהמ

 לזוגא ומכ םינוש תוריפ ל ןהאק-ריש רגיטה ,ילגומ לש = ידידי - .הקלח היצמינא
 ,םיקסרפא | ,םיחופת 8 לש עבשומ ביוא אוה 2

 תודוקנ םכל ופיסויש
 .חוכ-יקוזיח םגו
 אוה ומצע קחשמב
 אוה .ילמרונ אל ףיכ
 ,ההובג תוכיאב בלשמ

 .ילגומ 4
 הגס לש הזה קחשמב
 דחי ,תוצחל ךרטצת
 תא לגומ "םע
 םירוזאבו | םילגנו'גה

 : ,תרדהנ הקיפרג רשי םיחוקלה םירחא | <
 נקפאו הקיסומ ,הקלח היצמינא לשמל ,טרסהמ
 ורב קחשמ דצל ,םילועמ םיילוק | ,לגנו'גב םש-יא ,הזה שדקמב .יאול לש 0. .
 ב הבוט ךל | םיעתממ ₪ ו 6

 םינוש םירוצי [₪

 96% - לילצ
 הקיסומ הזיא
 הזיאו הפי
 .םירדהנ םיטקפא
 !גונעת טושפ

 92% - קחשמ תמר
 ו ילגומב הטילשה
 תודוכלמה בור .החונו
 לבא ובעמל םילק ועיה-תויחו
 ,םיליחתמ .תומכחותמ ו תב <  םיקירפ תודוכלמו הבוט הטילשו ןוימד ושרדי

 = .םיסונמ ךירצ = ילגומ][]

 הגב םילושכמה ונהתש ,רידא קחשמ והז

 ד תא | לצנלו , | ול שי .בושו בוש וב קחשל
 ; םיעוער םירשג ,םילבח ,דחוימה ינפוגה ורשוכ ,םינהמו םילודג םיבלש הברה

 ₪ תי רובעל ידכ ,דועו תתלו דצהמ דומעל ונהתו
 | םיברוא . ומצא ,וב וקחשיש םירבחל תוצע ₪ םג .םולשב שדקמה

 | םישחנ ,םיפוק ילגמל [ 0306 - ללוכ וי
 רעי-תויח רתו ה.

 ושעי הלא .תועשורמ = 2 .
 | תא בכעל ידכ לכז

 ה ר .ילגומ לש א כדקתה
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 סימתוח דציכ

 :סולשת תויורשפא 3 סיכינפל

 הז שדוחכ םייוחד סיקיצ 4 . ראודה תועצמאב 1
 .ףובוד ינועבצאל ןוכנ .אייכ חייש 46 - ךס לע ,הומ

 | שדח ןיינעו

 הזמ הז שדוחכ סייוחד סיקיצ 3 : בצזבצל יונמ

 אייכ חייש 30+ סייע

 סימולשתב ,קנבב עבק תארוה תועצמאב יונמ 2

 -בצ ייונמל .שדוחל תחא חייש 15 20 לש סינטק

 סיישדוחל תחא חיי'ש 13 50ךס הכוני נצ

 :ןותעה לע סותחל ןיינועמ ינא

 | ינועבצא

 וישי וקב יונמ /
 ..ותוא וססקפו 2 הוו | || ואלמ טושפ - 73906 0 | תועש 26 וא .03-373320 ןופל\כ 2 | 900 תועשב םוי"סוי תאז א .. | ,יארשא-סיטרכ | םכתושרבו ל ן | יונמה תא ןימזהל םיפידעמ 0" |

 רבעמ סכל ןיתממ םייונמח 0 -
 .סכיתושקבל תונעהל ומ |

 ינותיע תשר

 .חלא
 + ןונשחה בצמ דוע לכ ,הו האשרה בתכב תוארוהל סאתהב לעפי קנכח 1

 ךכ לע וול/יל עידויו ,ךכל הריבס ןעוציכנל 1[
 2 : ,1כל הריבס הכיס ול היהת סא ,הז האשרה בתכב טרופמה רדסהה ןמ ונ/ינאיצוהל

 יאשר קנבה .1

 רעונו םידליל

 ..... :.סיטרכ יסמ
 סיטרכ ףקות

 ןובשח בויחל הארוה

 קנב יכל

 ףינסה תכותכ

 ----- סמ ףינס

 ! תונקיידבו טעב סיטרפה תא אלמל אנ

 \ 1 | | מייחה יגא 1

 | 4 ----- - - מ אב תכותכ

 דוקימ ריע ישמ בוחר
+ 1 

 | [=------ : - ב ות יטמ

 | ןסכל ואצמויש סידעומבו סימוכסכ סידלי ןותיעל יונמ ימד ןיגכ ,סכפינסכ ליינח וג/ינובשח תא בייחל חארוה חזכ סכל סי/ךנתונ

 | 2 ."האאשרהה יטרפייב הטמ טרופמכ 'יינועבצא'' יייע תומישר וא סייטנגמ סיעצמאב סעפב סעפ ידמ

2 

 \ ןיגכ תוחוימ העדוה קגבה יייע ונל;יל זולשית אל

 העינמ היהא אל דוע לכו ,תאו רשפאי
₪ 

 .החביסה ןויצ ךות ,ותטלחה תלכק

 מה חפסב ייינוענצא'' -ל רשאל או 7

 תאשרהה -יטרפ

 בויחה סוכס 1

 .הנתאמ/ינממ ולא תוארוה תלכק הול רבוח

 ל . -- .סינותיעה יריחמ דדמל הדמצה יייפע ייינועבצאיי יייע תעל תעמ ועבקי ודעומו

ושאר סולשתכ ןמוזמב ח''ש20.- ףרצל .טעב םותחל
 - 0 ן



 . % . 4 ל 7 = ש -%
 " ל ל . ליבא א ה קדש" ש + : 6

 2 ה יעל < (< 1 ב 4 = 4 % 4 % 0 % 0% , 0% ו %
 של ככ 0% 5. ל

 . 5% שיש "לק
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 .בוש תאז השוע ימאנוק

 .00-הגפה - תרחא הרידא קחשמ תנוכמל רידא הנוכמ קחשמ הבסמ איה

 ...דחוימב ינלטק תוירי קחשמל ןמזומ קירפו

 שי ףוס ףוסש ,ולגי םיבר םיקירפ

 רוטילקתה ןנוכל שממ לש תוירי קחשמ

 ןונגסב קחשמ ףוס ףוס .הגס לש

 .םד הברהו ןשקא ,חתמ םע ,םירפליפה

 א₪ג4 כס8 תא ,והשמב ,ריכזמ קחשמה
 ינרדומ רתוי תצק אוהש קר 6
 םוקמ תאו ,הפוקתב
 .ברעמה לש ףירשה
 רטוש ףילחמ |עורפה

 חדקאב שומחה
 ...ינרדומו לק ,קיטסלפ
 רכמנ | קחשמה = ,ןכ
 תדקא םע | תויונחב

 ,דחוימ קיטסלפ

 האיציל רבחתמה

 .רלשכמה לש הינשה
 קחשמה ,ןורקיעב
 תידיה תא | ףילחמ
 ןץלדע לבא | הליגרה
 לבל התוא תתל וא הב קחשל רשפא
 !הלועפ .ףותישב ברקל תאצלו בוט
 לעופ אוהו 357 םונגמ "םאות" חדקאה
 ,םיריכמ םתאש רחא רוא-חדקא לכ ומכ
 .רסנמה לשמל
 רוטילקתה ,רישכמה תא ונלעפה ,בוט
 ונחנאש ןושארה רבדה !ברקל ...ו םינפב
 ,הרידאה הקיפרגה וז םיעמושו םיאור
 שי בלש לכ ינפל .עונלוק טרס לייטס
 םכתא סינכמש םישרמ היצמואדיו עטק
 ,ךסמה ךותל םיצפוק םידדוש :םיניינעל
 םכתא םיבקנמו הפצרה לע םיחטתשמ

 םלוע והז ,ןכ .תרפוע ירודכ לש תונוטב
 תא גורהל ,רהמ תוריל ,תוריל ךילע וב
 ןיא !גרההלו הרטמ תויהל ...וא ביואה

 !החונמ וא טקש לש תחא הינש
 ירי יבצמ דואמ הברה .רורב ןורקיעה

 בלש לכב .םיירקיע םיבלש העבראב .
 םירודכ ,חוכ-יקוזיח ,םיסונוב ואצמת
 ,לבא .דועו תשומחת םתס ,םידחוימ

 רש 9

 םכלש תויריה רפסמ ברקה תואצות

 ,תוגוזב םיקחשמ םתא םא :בל-ומיש
 ,רתו: דוע םיזירז תויהל םכילע
 תופסותה לכו םיסונובה לכ תרחא
 .קבא ומכ תופדנתמ
 -ןיד ןיעמל ודמעת בלש לכ ףוסב
 תא קודבת תדחוימ הדעו .יתעמשמ

*%/ 7 / 4% 7 -0 
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 .רפסמ תא ,םיגורההו םיעגפנה רפסמ
 - ;סב םתלסיחש עשפמ םיפחה
 ציב לע ןוצ ולבקת ףוסבלו
 [ ומ ךומנ היהי ןויצה םא .המישמה
 = בלשה לכ לע רוזחל וכרטצת
 / .  םכל הלגנש םיצור ,ונ) .הלחתההמ
 ו םיבלשה ןיב רבעמל םידוקה תא
 .- םיבבותסמ עשפמ םיפח םישנא

 : !תוירחסמ תויומכב קחשמב
 םיבכשנ אל םה המל" :הלאש
 - טיהזנו שארה תא םידירומ ,הפצרה

 - ילנעגפהל אל
 6 "!הככ" :הבושת
 . םיבבימו םיכוב םה ,רהזהל םוקמב
 . הרית לא" :םיננחתמו תוקונית ומכ

 [/ יונה דצלו "?ב הרית לא !יב
 , ועמשת ,םיחרזאה לש בלה תוערוק
 9? ברקה תואירקו תוגאש תא

 .חכתא :בקנל םימייאמה ,םיעשופה
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 2% 1 < זו 7

 , ל

 תא
 ,בלשה
 ,החלצהב
 וחלשית
 בוביסל

 .לונוב
 השעמל
 והז
 | | חווטימ

 [ ,םש .ליגר

 ןבומכ
 רותב
 ,סונוב
 וכרטצת
 'םתספסיפ הזה בלשה תא .תוירי קחשמ ןמאתהלו הרטמ םתסב תוויל

 ריעה לש יניסה עבורל םכתא ליבומ ינשה בלשה | חווטימל .האבה המישמה תארקל

 םתא .םיבשותה לע המייא תוליטמ בוחר תויפונכ | =  סונובה תודוקנל .ףסונ ןורתי 'שי

 ו + יש"

 7 י

 | ₪ 6ד.אה אא

 95% - הקיפרג
 טוס והז השעמל
 םתא וב (ליעס) יביטקארטניא
 תוומל .אלמ דיקפתב םינקחש
 תסריגל ההז ינא קחשמהש
 תויוכיא הפ שי ןיידע ,הנוכמה
 .תומיהדמ

 85% - לילצ
 הפ ןיא םוגדה רובידה תורמל

 = תדחוימ המצוע וא םישודיח

 םתס הקיסומ אל וליפאו

 .דחוימב הקילדמ

 91% - קחשמ תמו

 העבוא םע ,השק קחשמ

 קשממה .םיכורא םיבלש

 .הנוכמה תסריג תא ריכזמ

 יקחשמ תטיש התוא קוידב
 תוזירזה וז וקיעה ,לבא

 , .הריהמה הבוגתהו

 .היפונכה ד
 .ףוטח סוטמ תרזעל םיצלחנ םתא ישילשה בלשב

 םה .םיעסונ סוטמ לע הטלתשה םילבחמ תיילוח

 שי ,הירי תנוכמב ושמתשי ,די-ינומיר םכילע וקרזי | =

 םה ,םכילע ורעתסיש םידבאתמ-תצובק םהל | +

 "רמוח לש תונוטב סומעה דיינ-טובורב םיטלוש 0

 אל הזה שערה לכ םאו ...ךרבעל רשי לבומה ץפנ 4%

 ריהמ קשנב שומח היתוחה גיהנמ זא ,קיפסמ - יי

 ..הינשב םירודכ תואמ הנקהמ טלופש ,דחוימב | ריכהלו ןמאתהל םכל רשפאמ אוה

 .םימס-ירחוס םע דדומתהל וכרטצת יעיברה בלשב | ןתינ .רתוי בוט םכלש חדקאה תא

 ינאיבמולוק טקידניס ידי-לע להונמ םימסה םלוע ךרוצל םתס ,תורישי חווטימל עיגהל

 ₪ קרא ---- !סונובה יבלשל רשק ילבו ןומיאה

 תוירקיע תומישמ 4 שי לכה ןסנ

 םוקמב ,המישמ ףוס לכב .קחשמל

 החושק תומדב לפטל םכילע ,סוב
 .דחוימב

 .קנבב תשחרתמ הנושארה המישמה
 ,רדהנ םוקמ והז םיעדוי סתאש יפכ

 | | םישנא הברה :תמלשומ עשפ תו'ז
 | | הברהו ףסכ הברה ,עשפמ םיפח

 די םישל םיסנמה םיירזכא םיעשופ

 ..דובעל ילבו םירחא לש ףסכה לע

4% 

 = לר

 5 | תש>

 ב דיגנ אל .ךסמה לע

 לקה חדקאה יכ ,ףייעתהל
 ,יינעו חתמ רתוי היהיש ידכ ,[3%- זכ ,ןבומכו

 ...דבככ הלגתו

 0/8 רבעל רשי םיצר םימימתה ם ו

 | | ךשמנ ברקה .םישומחה ומ
 תא לסחל איה ב5 םה ,ורבע לכמ םיצפוק ס'

 .ןגרואמה ל ,םימס-יחירבמ לוש דוע .קנבה יפלד ירוחאמ טיר

 ותוא ולסחתש 7 שארה תא ,קדנסה | וחב םהו זז
 | רדנט ךותל םיקנזמ ,ץ |
 רלש יטרפה קו || צב בשוי אל ל ו קנזמ | חרובו

 טרפה + | הנמה ,לב !םוידול" ששממ סכל ₪' ל

 קוסמה | ,.?בא  !םיידיל" תחתמ |

 קיפסהל זאו ,ולוט שארה ב חורבל ןנכתמ אה הזה קחשמה :.ברקה טייתסה |

 , מוש תא רובעל סכילע | ףדרמ. לש רוטלומיס א ינוכמ

 . ל תוא סופתל =: לש .רטובנג דגנ .םירטוש '



 7\ הנס * דיפס הגס

 דךז .-
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 5 כ א דיפס הגס . דיפמ

 הגס * דיפס הגס % יי

 ץ-15 ז:קתשמה םש

 ביירדהגמ :רישכמה
 ןריל :קחיש

 אל הזה רידאה ברקה סוטמ
 אוה .םיכסמהמ תדרל חילצמ
 דועו תואסר'ג דועל | הכוז

 .ביירדהגמל םג וישכע .תורודהמ

 ס הגס * דיפס הגס * דיפס

 * דיפס הגס יא דךיפס ה

 דיפס הגס א דיפס

 אוק דזגפ :קחשמה םש

 ספ הגס :רישכמה

 ינב :קחיש
 רומא התא וב ,ףסונ קחשמ והז

 .עונלוק ןקחש ומכ שיגרהל

 התיבל העמזה ןיטרמ תחפשמ

 ,הז .תויפהפי ןח תומלע שמח

 ומלענ תורוחב שמח דועש ירחא

 ,ןיטולחל

 לרחא
 רוקיב
 לצא
 .החפשמה
 רתיל

 ןה ,קויד
 וארנ
 הנורחאל
 תחפשמ לש תיבה ןתפמ לע

 ו -*%ו . "

 -% ו |. . 0:

 * ?'90 הגס א דיפס הגס + וירי

 הגס הא דיפס הגס א דיפס הגס +

 ו
 * דיפס הגס %* / 5

 שזו אומן :קחשמה םש
 ריג-םייג :רישכמה
 באו' :קחיש

 הטארק טרס לע ססובמ קחשמה
 .הטארקה דלי לש ובוכיכב ,שדח
 תבל עיגי יאדווב טרסה
 רבכ הגסב לבא | ,עונלוקה
 .קחשמ תסריג ול איצוהל וזרדזה
 רקוב .ינו'ג אוה קחשמה רוביג

 עודיכ ,הסיט המדמ לש ותרטמ
 תא ונל תתל איה ,קירפ לכל
 לש ,יתימאה רבדה לש השגרהה
 .אסרוכה ךותמ הסיטה תיווח
 הסרי'גה תלפונ ןאכ קוידבו
 .ביירדהגמה לש תיחכונה
 ,תוברק רחבמ ללוכ קחשמה
 ריווא תוברק ,תומישמ ,קשנ-ילכ
 טבמ תדוקנ ךותמ לכהו .,דועו
 הקיפרג הפ שי ,לבא .ןושאר ףוגב
 הכומנ | קחשמ-תמרו | הדורי

 םג ךילומ רבדה | .דחוימב |
 !ןיינע רסוחל םגו סומעשל

 החפשמ וז דחא דצמ .ןיטרמ
 הנש דצמ .תבהוא תיאקירמא
 החפשמ | וזש | ת"הל | לוכי
 חצר ישעמ ירוחאמ תדמועה

 י?םיעזעזמ
 התא
 שלבה
 ,יומסה
 ךירצש
 תא רותפל |
 .המולעתה [
 דרשמה [

 םקימ ךלש
 ןכרד .וביבסו תיבב תומלצמ 8
 ,שחרתמה ירחא בוקעל רשפא
 ..תונבה ירחא רקיעבו
 ןומה .אלמ ךרואב טרס הפ שי
 .תושק אל תודיחהו ,.רוביד

 אוה השעמלש הלגמ אוה דחא

 י''צ י'צ לנלוקה ,רעצה הברמלש
 .ולתב שקנתהל טילחמ ףרוטמה
 השישל רבוע קחשמה וישכע
 םרתאב ןשקא לש םםיבלש
 תודעסמ תובוחר ומכ םינוש
 .דועו ראפ
 ,דואמ לבח
 !םיבולע טושפ

 םיסובהמ קלחש

 65% < חקיפרג
 72% = לילצ

 69% < קחשמ תמר
 70% < םייח ךרוא
 68% * ללוכ ןויצ

 85% < חקיפרג
 84% < לילצ
 86% *< קחשמ תמר
 80% < םייח ךרוא
 81% < ללוכ ןויצ

 85% - הקיפרג
 79% < לילצ
 68% - קחשמ תמר
 72% < םייח ךרוא
 75% < ללוכ ןויצ



 4 ברכה תב שת

 0001105 ןונגסב יתרטשמ קחשמ

 רטושה ןנכת קחשמה תא זז

 תא ליחתמ התא .סלאו םי'ג סומודב

 ,עונפוא לע ףוקמ רטוש רותב קחשמה

 הריקחה עצמאב הרטשמהמ קרזנט

 שלב רותב ,הריקחה תא ,התוא םייסמו

 יתשב .יס.יפל אצי קחשמה .יטרפ

 !רוטילקתו םיטקסיד :תואסרמ

 טס וז

 -סול ירטוש .ונוכה ,ןבומכ .יס.יפה ילעב
 םעפה .תפסונ הריקחל םיאצוי סל'גנא
 חצר ירקמ לש הרוש רותפל םכילע
 הממ ,קחשמה לש תונומתה .םיעזעמ
 ..ןובאית תוררועמ ,וניאר רבכ ונחנאש

 ירה
 םע בבותס' ? -

 אב ,הלמטאל
 יו וסיחב

 ירחא יש ב א םישי

 ילצמ

 םילגנו'גב וירבחו ינוג
 ,לאקיט שדקמ לש רוז

 לש

 הח דואמ היזיוולט תרדיס

 ידרעב הנש 20 'נפלל
7 

 \םפזשסמ | 00ספו וסז יג ₪
 6 ב |

 שא\ | +
 ,ער דלי אל אוה רטסל |

 דימתש ,לזמ ול שי םתס
 אוה .תורצב ךבתסמ אוה =
 .די-ידדוש יבשב לפונ |
 -ו ,ודנטנינ רפוסה תרזעב |

 ..םולשב התיבה עיגי ילוא ,םיבלש 20 |
 םיטסווקה תרדיס ,ןכ
 .יס.יפל החילצמה

 םע ךרדל בוש תאצוי
 תירותסימ הלילע

 .היבדרומב תשחרתמה
 לש יטנקיפה טרפה
 ,אקווד הזה קחשמה
 תא םכל שי םאש

 לש םימדוקה םיקרפה
 "אביל" ולכות ,קחשמה
 תויומדה תא םכותמ
 !םכלש םירוביגהו

 \ חחח+ 6
 ןמרחה םרויה ,יראל
 תטיווסל רזוח

 דועב תוגונעתה
 תורוחב םע םיללעמ

 הרייס ,םעפה ...יס.יפו
 תצק קחשמ החיטבמ
 לרחא ,השק רתוי

 .ידמ לק היה 5 קרפש

 ₪₪\\ 8 פד\\וסצ \6=ס\סדפ
 יפרגה בבשלו ודנטנינ רפוסה לא םיעיגמ הקירמאב םיראלופופ יכה לותחהו בלכה

 7 הנומשב םיללותשמ םיינשה .קילדמ קחשמ לש הגמ 8 דוע םע ןבומכו ,5=א דחוימה

 / .ץראל העיגה אל דוע ,המ-םושמש ,הרידא היזיוולט תרדיס לש םיקרפ תובקיעב םיבלש

 8 ו ה 44 . שוב. מ שלש 5%
 ו 0 2

"2 | - - 0 

 ל
 ג,

+ % 



 זרי " ₪ 0 |
 ה [[ דד ב = 1 =

 :ן ' דמ ₪ ר וז ₪ ך'' - = וו רו 2 ורז רז 7 .רתויב ההובגה המרב האוס יכסמ תחפשמ תא םידימעמ םתונימאו םתוכיא ,םהיתונוכת רקיעב ,מ"עב (1987) תוכרעמ קתעמ אלא ,ינוציחה םבוציע קר אל .םייניעל הוואת םה אאוסא יכסמ םהב לכתסתש תיוז לכמ
1 5 : .77 . 

 1 יי 2 ינב תפוטב רא) וז 50,000 וסט - רתויב ההובג תונימא תמר אאוסא יכסמל .052-913855 ילט ,הננער ןוריג זכרח .1280%1024 דע היצולוזרו \.סוא חאסוהדוסא . יקסניטובז יחד :ןורוהו הננטר :םיפיבס ,ואודש ו 05 סאסא ואדשמו א660 ימגדב ,17" דעו 1 4"-מ םיינועבצ 88 יכסמ רחבמ
 .מ"עמ + ח"ש 960-מ לחה :םייניעל הוואת אוה םג ?ריחמהו םירחבומה םיציפמה לצא םג גישהל .(םינוט 5-כ/תועש 50,000- תולקת ןיב עצוממ ןמז - םדא .03-298740 .סקפ ,03-298848 'למ

 .תחא תיזכרמ תבותכ שי יפקיהה דויצל
 .ךיניעל לופכ ןוחטב

 .וננובשח לע |
 - ךרע רקי יש ךסמ לכל ףרוצי תלבגומ הפוקחל |
 ןיעה תופייט תעינמל תיכוכזמ יטפוא ןגמ |
 .רתויב ההובג תוכיאב |

 !ח"ש 145 - 'שה יווש
 אלל קספיהל לולעו לבגומ ןמזל עצבמה ₪

 .תמדקומ העדוה ּ


